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adir KESKÝN, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlk okulu kendi köyünde, orta okulu dýþardan bitirdi. Ýzmir Ýmam 
Hatip Lisesini 1965'te, ayný yýlýn Eylül ayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulunu dýþardan bitirdikten sonra Konya Yüksek KÝslam Enstitüsünü 1969 yýlýnda bitirerek Çanakkale / Biga'da öðretmenlik hayatýna baþladý. Yedek Subay olarak 

askerlik yaptýktan sonra Manisa / Salihli Lisesinde öðretmenliðe devam etti. Salihli Ellinci Yýl Orta Okulu Müdür Baþ 
Yardýmcýlýðý yaptý. Daha sonra Manisa / Kýrkaðaç Lisesi Müdürü olarak atandý. Oradan zamanýn þartlarý nedeniyle sürgün 
edilerek Manisa'nýn Osmancalý Köyüne öðretmen olarak gönderildi. Bir müddet burada çalýþtýktan sonra bin dokuz yüz 
seksen yýlýnda Manisa Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýlýðýna getirildi. Manisa Lisesinin müdürü emekli olunca bu okula müdür 
oldu. Meslek hayatýnýn ve idarecilik hayatýnýn büyük bir bölümünü Manisa Lisesinde geçirdi. 1998 yýlýnda siyasi iktidar 
deðiþikliði sebebiyle zorunlu olarak emekli edildi.

Yazar eðitimcilik hayatý boyunca eðitim alanýnda önemli çalýþmalar yaptý. Özellikle Almanya'nýn Ingolstadt 
þehirdeki Apian Lisesi ile Manisa Lisesini kardeþ okul yaptý. Bu kardeþlik iliþkisi þehirlere de yansýdý ve Ingolstadt ile 
Manisa'nýn kardeþ þehir olmasýný saðladý. Avrupa'ya açýlan bu kapý sayesinde Manisa'da birçok okul bu imkânlardan 
yararlandý. Yazarýmýzýn müdürlüðü sýrasýnda Almanya'dan kendi okuluna hibe yoluyla komple fizik  kimya laboratuvarý, 
Çýraklýk Eðitim Merkezine de eðitim amaçlý dört adet çýplak motor ve Manisa Belediyesine de makam aracý kazandýrdý.

 Emekli olduktan sonra yine Almanya'da Türk çocuklarýnýn din eðitimi çalýþmalarýnda bulundu. Almanya'dan 
döndükten sonra yoksul aile çocuklarý için Manisa Belediyesi Eðitim Merkezi MABEM dershanesini kurarak, bu dershanenin 
iki yýl kurucu müdürlüðünü yaptý. 2009 yýlýnda buradan ayrýlarak yine yoksul ve dar gelirli aile çocuklarý için Soma Belediye 
Baþkaný Sayýn Hasan ERGENE'nin daveti üzerine, Soma Belediyesi Eðitim Merkezi SOBEM dershanesini kurdu. Evli ve iki 
çocuk, iki torun sahibi olan KESKÝN, halen SOBEM dershanesi Kurucu Müdürlüðü yanýnda, Manisa Hedef Koleji'nde fahri 
olarak Avrupa Kardeþ Okul projesini  yürütmektedir.

Yayýmlanmýþ eserleri: 
1- Manisa'da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar (1. baskýsý bitti)
2- Kýrk Gün Kýrk Programla Yaz Tatili Dinî Bilgiler Kitabý,(20. baský)
3-Eðitim Öðretim Dedikleri (8. baský)
4- Mabem’li Öðrencilerin Ýçinden Gelenler 
5- Eðitimde Fýrsat Eþitliði  (proje çalýþmasý)
6- Laleler Solmasýn (Mustafa PALA ve Dr. Fahrettin ER ile birlikte geliþtirdiði proje) 

Yayýna Hazýrlanan Eserleri:
1- Ýki Kardeþ Þehir ile Ýki Kardeþ Okulun Hikayesi (Almanya Ingolstadt ile Manisa Lisesi- Apian Gymnasium (lisesi)  

Ýliþkilerinin Hikâyesi)

 



Sunum  



Manisa iþadamlarýndan, deðerli dost Hayrullah Solmaz'ýn teþvikiyle yaz tatilinde camileri cývýl 

cývýl dolduran çocuklar için hazýrladýðým ve ilk baskýsýný Manisa Ticaret ve Sanayi odasý ile Ýl Özel Ýdare 

Baþkaný Sayýn Hayrullah Solmaz ve arkadaþlarýnýn destekleriyle Haziran 2006 tarihinde 

gerçekleþtirebildiðim “ 40 GÜN 40 PROGRAMLI YAZ TATÝLÝ DÝNÝ BÝLGÝLER” adlý kitabýmýn kýsa 

sürede bu kadar raðbet göreceðini hiç ummuyordum. Yedi senede 23. baskýya ulaþmasý, Diyalog Avrasya 

Vakfý tarafýndan Orta Asya dillerine tercümesi, Almanya'da ATÝB ( Avrupa Türk Ýslam Birliði) 

Camilerinde ders kitabý olarak takip edilmesi, beni fazlasýyla heyecanlandýrýyor. 

Bu arada “Manisa'da Vakýf Ýzleri ve Ýz Býrakanlar” ile “ Eðitim ve Öðretim Dedikleri” ( 9. Baskýya 

hazýrlýyorum) isimli kitaplarýma ilgi gösteren okurlarýma da müteþekkirim. 

.“40 Gün 40 Programlý Yaz Tatili Dini Bilgiler” Kitabýma ilgi gösteren, bugüne kadar destekleriyle 

basýmýna katkýda bulunarak 22. Baskýya ulaþtýran baþta Manisa Ticaret ve Sanayi Odasýna, Deva Týp'a, 

Gediz Týp Merkezi’ne, Kýrkaðaç Güngör Otomotiv’e, Kýrkaðaç Ege Tarým ve Çiçekcilik'e, Avrupa Türk 

Ýslam Birliðine (ATÝB), Afyonkarahisarlýlar Derneðine, Manisa Genç Ýþadamlarý Derneðine, Soma Ýþ 

Adamlarý Derneðine, Soma Belediyesine, Büyük Belen Belediyesine, Alaþehir Piyadeler Belediyesine, 

Karaaðaçlý Eski Belediye Baþkaný Þerif Baþkal'a Ýzmir'den Merhum iþ adamý Erdal Sezgin'e Almanya 

Darmsatdt'an iþ adamý Osman Aytekin'e, Ýstanbul'dan iþ adamý Hasan Kaan'a, Soma'dan Erdenlere 

Demirci'den Ýstikbal Mobilyaya, Alaþehir'den Av. Harun Yücel'e, Demirci'den Ýstikbal Mobilya'ya 

Giresun Eynesil'den Ramazan Okur ve arkadaþlarýna, Yalova'dan Osman Usta'ya, Dazkýrý'dan Ömer 

keskin, Nazmi Atalay, Kýrkaaç'tan Hulki Zorluoðlu, Akhisar'dan iþadamý Fettah Gülmen ve 

arkadaþlarýna Manisa'dan baþta Hayrullah Solmaz, Mustafa Yerkazan, Bacým Kundura Yaþar Çoþkun, 

Zeki Sevinç, Av. Zeynel Balkýz, Av. Besim Yücel, Av. Hilmi Ýnne, Dr. Fahrettin Er' Ýsmail Kadýoðlu, 

Matador Mehmet Yýlmaz, Ömer Özkara, Hayati Dolman, Mustafa Duru, Mustafa Özer, Hüseyin 

Akdede, Öner Yeþilkaya, Cebbar Kara Murat Erbil, Necip Denktaþ,  Bereket mandýra, Sadullah Bulgulu, 

Karadeniz elktirik, Mehmet taþkýran, Saithan Bakþi, Ýsmail Duman, Osman Canpolat, Zeki Sevinç, Raþit 

Kulak, Mustafa Zeyrek ve ismini sayamadýðým diðer dostlarýma þükranlarýmý sunuyorum.23. Baskýsýný 

da Baþta baþkan Muhittin Çalýmcý, üye Hüseyin Çambel olmak üzere çoðunun Manisa Lisesi'nden 

öðrencim ve yakýn dostlarým Manisa MASÝAD( Manisa Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði) Baþkaný ve 

üyelerine  þükranlarýmý sunuyorum.. ,

Dünyada hepimiz, Cenab-ý Hakkýn bizlere verdiði imkânlar ölçüsünde Rabb'imize karþý 

sorumluyuz. Paradan. Makamdan, rütbeden, bilgiden… . Sunulan nimetler ve ziynetler itibariyle bir 

sorumluluðum olduðuna inanmýþ kul olarak her malýn kendi cinsinden verilen zekât misali sahip 

olduðum bilgilerle yavrularýmýzýn ihtiyacý olan bir alanda sorumluluðumu mütevazý ölçülerde yerine 

getirmeye gayret ettim. Emekli bir eðitimciyim ama emekliliðin nasýl bir þey olduðunu henüz anlamýþ 

deðilim. Yetmiþ yýlýmýn 50 yýlý öðrenci cývýltýsý ve zil sesleri içinde geçti ve geçiyor. Bu yüzden Rabbi'me 

binlerce þükrediyorum. 

Gündüzün bitmeye yüz tuttuðu erguvan rengi akþamýn baþladýðý ömür saatimde, son bir çiçek daha diyen 

arý misali acele ediyorum. Nice kýr çiçekleri var kenarda, köþede… Gün batýmýndan önce kadife bir 

Önsöz 23.baský



dokunuþ bekleyen çiçeklere ulaþmak istiyorum. Benim bu tatlý uðraþýma maddi imkânlarý ile 

destek olan yukarýda saydýðým ve sayamadýðým tüm dostlarýma, yazýn camileri cývýl cývýl dolduracak 

çocuklar adýna duacýyým ve þükran borçluyum. 

Gayretlerin ve gayretlerimizin Allah indinde makbul olmasýný diliyorum. 

Desteði olan tüm dostlara selam ve dua ile…

24.06.2013 

Kadir KESKÝN

 Manisa Lisesi Emekli Müdürü 

           

  



ATATÜRK'ÜN ÝSLAMA BAKIÞI

BÝR ÇANKAYA ANISI

Mustafa Kemal Paþa,16–17 Ocak 1923'te Ýzmit'te basýn toplantýsý düzenler. Gazeteci 
Kýlýçzade Hakký Bey sorar:

-Paþa hazretleri, yeni hükümetin dini olacak mý?
Paþa
- Vardýr Efendim, Ýslam dinidir. Ýslam dini, fikir hürriyetine mani deðildir. Bir gemide kalsanýz ve 

batmak tehlikesinde olsanýz, hiçbir ümidiniz kalmasa ne diye haykýracaksýnýz? Herhalde, “Yetiþ Gazi” 
demezsiniz; “ALLAH” dersiniz. Bundan tabii ne olabilir?

Paþa devamla:
- Allah birdir. Þaný büyüktür. Peygamberimizi Efendimiz Hazretleri, Allah tarafýndan insanlara 

dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiþtir. Bunun temel esasý hepimizce bilinmektedir ki 
yüce Kur'an'daki anlamý açýk olan ayetlerdir. Ýnsanlara feyiz ruhu vermiþ olan dinimiz son dindir. 
Çünkü dinimiz akla, mantýða, gerçeðe tamamen uyuyor ve uygun düþüyor. Hz. Muhammed, Allah'ýn 
birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyarlarca insan yürüyor. Benim, senin adýn silinir; 
fakat “O”, sonsuza kadar ölümsüzdür.

- (Atatürk ve Din Eðitimi, s.35,36)
 

  Atatürk, bir akþam Çankaya'da arkadaþlarýna sordu:
—Dünyanýn en büyük insaný kimdir?
—Timur'dur, paþam!
—Deðil.
—Fatih'tir.
—Deðil.
—Yavuz Sultan Selim.
—Deðil.
—Alpaslan
—Deðil
—Napolyon.
—Deðil.
—Ýskender.
—Deðil
Nafile!.. Ne derlerse Atatürk “ deðil”. Diyordu. Dalkavuklardan biri dayanamadý;
—Sizsiniz paþam, dedi.
Atatürk, bu þahsý tersledikten sonra  sorusunun cevabýný kendisi verdi.:
— Dünyanýn en büyük insaný, Hz. Muhammed'dir. Ölümünden bu yana, bin üç sene geçtiði 

halde, günde beþ vakit Cenab-ý Allah'tan sonra adý söylenen Hz. Muhammed'tir. (Bakýþ 
Dergisi/Kasým 1981.s..8)
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TEMMUZ / BÝRÝNCÝ HAFTA / BÝRÝNCÝ GÜN

Euzûbillahimineþþeytanirracim (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen, baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

A-  ALLAH'IN ÝSÝMLERÝ

"Her zaman ve her yerde ilk çare, son çare ve TEK ÇARE hep ALLAH'týr . Bazý kimsesiz kimseler, 

yoksullar, zengin ,þöhretli, makam ve rütbe sahibi insanlar karþýsýnda kendilerini  ikinci sýnýf insan olarak 

zannederler. Bu tür kelli felli insanlarý ulaþýlamayan insanlar olarak görürler. Birinci sýnýf olarak 

gördüðümüz hem zengin, hem okumuþ insanlar, zaman gelir, bir yoksulun kapýsýnda dilenci hale gelirler. 

Nasýl mý? Birincisi; kendilerini birinci sýnýf sayan bu tip insanlarýn içinde binlercesi göz, kalp, böbrek nakli 

için yüz binlerce dolar vermeye hazýrdýrlar.  O zaman senin yoksulluðuna ve ikinci sýnýf insan olmana 

bakmazlar.  Gözün, böbreðin, kalbin için veremeyeceði þey yoktur.  Býrak 79 veya 49 yaþýndakini, 39 

yaþýndaki bir zengine. sorsan: '20 yýl genç olmak ister misin?' diye. Bu çok zengin olan insan ; 'Her yýl için 

milyon dolar vermeye hazýrdýr..Mevcut konumumuz  dolayýsýyla komplekse kapýlmayalým. Yarýn hesap 

gününde büyük gördüðümüz insanlarýn hesabýyla kendini yoksul gören insanlarýn hesabý bir olmayacak. 

Kutlu Peygamberimizin dediði gibi 'Allah bizi, çocuðunu en çok seven annenin, çocuðunu sevdiðinden 

daha çok seviyor.' Sevmeseydi insan olarak yaratmazdý. Allah' da Kur'an'da en mükemmel, en þerefli 

olarak insaný yarattýðýný söylüyor. Her þeyin mayasý topraktýr. Topraktan geldik, topraða gireceðiz. Önemli 

olan vicdanýmýzý ve gönlümüzü günah çamuruna bulaþtýrmadan girelim. Ýyi düþüncelerimizi,  güzel 

amellerimizi koklamak için melekler üþüþürmüþ, çirkin düþüncelerimize ve çirkin amellere de þeytanlar 

üþüþürmüþ.  Son gülen olmak için gülistan hayaliyle burnumuzu sýzlatan gül kokusundan, Allah'ýn sevdiði 

güzel amellerden baþka gül koklamayalým..Her zaman ve her yerde ilk çare, son çare ve TEK ÇARE hep 

ALLAH' týr. Ýlkesini de unutmadan bir hayat yaþayalým. Bilelim ki dönüþ ancak ve ancak O'nadýr. O halde  O 

kimdir? Þüphesiz O ALLAH'týr.

 ALLAH, mana olarak kendisinden  baþka ilah olmayan anlamýna gelir. Allah ismi özel isim 

deðildir. Özel isimler birden fazla þahsa verilebilir. Allah ismi ne mecazen, ne de hakikaten Allah'tan 

baþkasý için kullanýlamaz.  En güzel isimler Allah'a mahsustur. Tümü 99 tane olup bunlara “Esmâ'ül – 

Hüsnâ” denir. Allah ismi mana itibariyle tüm bu isimleri kapsar. Onun için ALLAH lafzý bir nevi Esma'ül 

ÝNSANIN YARATILIÞI ve ALLAH 

A- ALLAH'IN ÝSÝMLERÝ

B-  ÝNSANIN YARATILIÞI

C-  KUR'AN-I KERÎM VE ÝLK ÝNSAN

D-  SEMÂVÎ DÝNLERDE ÝNSANIN YARATILIÞI

E-  BAÞKA GÖRÜÞLER

F-  Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - Sübhaneke -

G- Günün Ezberlenecek Türkçe Duasý

H- BÝR HÝKÂYE

I-  BÝR ÝBRET HÝKÂYESÝ 

J- BOYACI

K- BÝR ÝLAHÝ

L- SORULAR
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Hüsna'nýn kalbi durumundadýr. Fatiha suresi Kur'an'ýn, Besmele de Fatiha'nýn kalbi olduðu gibi. Her gün 

Allah'ýn güzel isimlerini her dersin baþýnda ikiþer – üçer olmak üzere öðreneceðiz.

“En güzel isimler Allah'ýndýr. Allah'ý onlarla çaðýrýn. O'nun isimlerinde eðriliðe sapanlarý da terk 
edin. Onlar yapmakta olduklarýnýn karþýlýðýný yakýnda görecekler.” A'raf 180. 

                       Bilindiði gibi isimler birer anlamý olan sözcüklerdir. Kur'anda Rabbimiz, kendini birçok farklý 
isim ve sýfatla anmýþtýr. Bunlarýn bir kýsmý zatýna ait, bir kýsmý da yarattýklarý ile iliþkisini niteleyen isim ve 
sýfatlardýr. Yaratýlmýþlar için “en güzel isimler” deðil, ancak “güzel isimler” söz konusu olabilir. Meselâ, 
insanlar “bilen” olabilirler. Ama “en iyi bilen” sadece Allah'týr.

                       Rabbimize içtenlikle yakarýrken o anki durumumuza en uygun olan ismi ile dua etmemiz 
gerekir. Anlamýný bilmeden bu isimleri ezberlemek yerine, Dünya'nýn bütün dillerini bilen Rabbimize, 
sesimizi yükseltmeden, alçak gönüllülükle dua etmemiz duamýzýn kabulü için daha uygundur. Çok 
adaletli, affeden, varlýðýnýn sonu ve baþý olmayan, kullarýnýn günahlarýný örten, baðýþlayan, hesap görücü, 
istediðini yapmaya gücü yeten, hiçbir þeye muhtaç olmayan, rýzýk verenlerin en hayýrlýsý, olmazlarý 
olduran, olmasýný istediði þeyleri akýl sýr yetmez  yollarla gerçekleþtiren, alemlerin Rabbi gibi.

Yeri göðü, seni beni YARATAN Kim?

Ormandaki yapraðý, yer yüzündeki topraðý DONATAN Kim?

Gökyüzünde kuþlara, daðlardaki taþlara ÞEKÝL VEREN Kim?

Ateþin yakmasýna, güllerin kokmasýna ÝZÝN VEREN Kim?

Denizlerdeki yüzeni, âlemdeki düzeni KURAN Kim?

Mü'mindeki kemâli, güzeldeki cemâli GÖREN Kim?

Gördüðün her büyüðü, görmediðin en küçüðü BÝLEN Kim?

Annelere sevgiyi, yuvalara saygýyý VEREN Kim?

Yaratan bir ALLAH, donatan bir ALLAH,

Þekil veren bir ALLAH,  izin veren bir ALLAH,

Kuran gören, bilen veren, her þeyi  yoktan var eden bir ALLAH

O'nu asla unutmam, LÂÝLÂHE ÝLLÂLLAH

ÝLAHÝ

Baharlarý yazlarý,

Güneþi yýldýzlarý,

Hakka tapan bizleri,

Sen yarattýn ALLAH'ým.

Bahçemdeki gülleri,

Þakýyan bülbülleri,

Dua eden dilleri,

Sen yarattýn ALLAH'ým.

B- ÝNSANIN YARATILIÞI

Ýnsanlýk tarihi, binlerce yýldan bugüne dek, tek bir insanýn bile ölümsüzlüðüne þahitlik etmemiþtir. 

Doðan her insanýn sonu mutlaka ölümdür. Memeliler arasýnda annesine  en çok muhtaç olan insan 

yavrusu iken, sonradan paraya, mala mülke, makam ve rütbeye, saðlýða kavuþunca kendini en güçlü 

gören de insandýr. Benim param, benim malým, benim makamým diye adeta kendini bir putçuk sanýr. Ama 

sahip olduðu tüm bu imkanlar zamanla ters orantýlý olarak gelip geçicidir. Bu gelip geçici güçlerle kendi 

kendine yetebileceðini sanýr. Tüm þirk çeþitleri, insanýn kendi kendisine yettiði düþüncesinden doðar. 

Aslýnda bu düþünce þeytani bir düþüncedir. Fakat bütün bu þeytani düþünceye raðmen Cenab-ý Allah, her 

varlýðýn fýtratýna insan da dahil olmak üzere oluþu, doðumu, iþlediði gibi; yok oluþu, ölümü de iþlemiþtir. 
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Ancak Rabb'imiz,, diðer varlýklardan farklý olarak insaný akýl ve iradesini kullanmasýný saðlayarak en þerefli 

varlýk olarak yaratmýþtýr. Bu münasebetle insanýn kendisine “ Ben kimim? Beni kim yarattý? Niçin yarattý? 

Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Sonunda ne olacaðým? Gibi sorularý sormamasý düþünen bir varlýk 

olarak sonunu düþünmemesi elbette mümkün deðildir. Çünkü Allah bu sorgulamalarý sorma yetisini 

sadece insana vermiþ ve insanýn da genlerine, hamuruna, yapýsýna, ruhuna kazýmýþtýr. Dolayýsýyla da 

insanýn nasýl yaratýldýðý ve sonunda ne olacaðý sorularý yüzyýllardýr insanlýðý meþgul etmiþ ve etmektedir. 

Bu konuda fosillere dayanýlarak araþtýrmalar yapýlmýþ, deðiþik tahminler ileri sürülmüþ ise de bu 

çalýþmalar bilimsel veriler haline getirilemediði için kanýtlanmamýþ hipotezlerden, görüþlerden, 

tahminlerden öteye geçememiþtir. Ýþte bu sorularýn cevabýný insana Allah, büyük bir nimet olarak 

gönderdiði doðru haber kaynaðý olan kutsal kitaplarýnda vermiþtir. Bu kitaplardan da günümüze kadar 

hiçbir tahrifata uðramadan ulaþan ve kýyamete kadar da var olacak olan Kur'an-ý Kerim'dir.. 

C- KUR'AN KERÎM VE  ÝLK  ÝNSAN

Kur'an-ý Kerîm'e göre ilk insan olan Hz. Âdem, çamurdan 

yaratýlmýþtýr. Secde Suresinin 7. Ayetinde: “Yarattýðý her þeyi güzel 

yaratan, insaný yaratmaya da çamurdan baþlamýþtýr.” 

buyrulmaktadýr.

Bu ve benzeri Ayetlerin haberleri bilimin yaptýðý açýklamalar 

doðrultusundadýr. Gerçekten insanýn organik yapýsýnda, toprakta 

bulunan elementlerin (tuz, kalsiyum, oksijen, hidrojen, karbon, 

kireç… vs)  tümünün insan vücudunda bulunmasý düþündürücüdür. 

Bugün toprakta ne tür element varsa aynýsý insan vücudunda 

bulunmaktadýr. Onun için mayasý toprak olan insan yine toprakla 

doyuyor, sonunda yine topraða giriyor.

Yine Kur'an-ý Kerîm'in diðer yerlerinde ilk insanýn yaratýlýþýyla 

ilgili Ayetlerden anlaþýlanlarý þöyle özetleyebiliriz:

·Her þeyi, bu arada insaný da yaratan Allah'týr.

·Hz. Âdem topraktan yaratýlmýþtýr.

·Bu toprak, su karýþýmý ile balçýk haline gelmiþ ve sonra kurumuþtur.

·Daha sonra Allah, bu madde parçasýna akýl, irade ve ruh vermiþtir. Gören, düþünen, yürüyen 

mükemmel bir varlýk olmuþtur.

 Mü'minun suresinde, ilk insanýn mayasýnýn ne olduðunu belirttikten sonra, ana rahmindeki 

insanýn da oluþma ve geliþme safhalarýný þöyle açýklamaktadýr. “And olsun ki biz insaný (Âdem'i) çamurdan 

(elde edilen) bir süzmeden yarattýk. Sonra onu (Âdem'in neslini) bir nutfe (sperma) olarak saðlam bir karar 

yerine (ana rahmine) koyduk. Sonra bu nutfeyi bir kan pýhtýsýna (embriyona) çevirdik. Derken, o kan 

pýhtýsýný bir çiðnem et yaptýk. O bir çiðnemlik eti de kemiklere çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra 

onu bambaþka (harika) bir yaratýk yaptýk. Yaratanlarýn en güzeli olan Allah, þaný (bak) ne yücedir.”

Kur'an-ý Kerîm'in bu ifadesine göre Hz. Âdem'den sonraki oluþumumuzu þöyle özetleyebiliriz:

1.aþama: Ýnsanýn sperma olarak ana rahmine yerleþmesi,

2.aþama: Ana rahminde, bu spermanýn embriyona dönüþmesi, daha sonra da et ve kemiðe 

bürünmesi,

3.aþama: En sonunda ruh verilerek mükemmel bir canlý haline gelmesi,

Yaratýlýþ hakkýnda Kur'an-ý Kerîm'in bu genel açýklamalarýný gördükten sonra, þunu bilmemiz gerekir. 

Evrenin yaratýlýþý ile ilgili ayetlerle bilimsel buluþlar ve açýklamalar arasýnda bir çatýþma söz konusu 

olamaz. Þayet bir uyuþmazlýk ve çeliþki varsa bu durum, ayeti yanlýþ yorumlamamýzdan ya da bilimin ileri 

sürdüðü açýklama ve buluþlarýn son açýklama ve buluþ olmamasýndandýr. Mesela, 50 yýl önce bizim 

öðrenciliðimizde, liselerde fizik dersinde “atom parçalanamaz” diye okuttular. 50 yýl öncesi okutulan ders 
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kitaplarýnda da maddenin en küçük parçasýnýn atom olduðu ve atomun parçalanamadýðý yazýlýydý. Ýlim 

dünyasý, bir deryadýr; denizler bir o kadar mürekkep olsa yeryüzünde bütün dikili aðaçlar kalem olsa 

Allah'ýn bilim hazinesini yazýya dökmek mümkün deðildir. Çünkü bilim sürekli geliþme ve bu hazineyi 

keþfetme çabasý içindedir. Kâinatý yaratýp düzenli çalýþmasý için kanunlarýný koyan Allah'týr. Bilim ise bu 

kanunlarý araþtýran, inceleyen, nesneyi bize aksettiren bir araçtýr. Bu bakýmdan bilim ile din arasýnda bir 

çeliþki olamaz.  “Kâinatýn yaratýlýþý karþýsýnda insanýn yaratýlýþý çok basit bir þeydir.” buyuruyor Cenab-ý 

Hak.  Kâinatýn yaratýlýþý karþýsýnda yaratýlýþý basit olan insan, bunun yanýnda yaratýlmýþlarýn içinde en 

þereflisi ve en mükemmeli olarak nitelendirilmektedir. Daha ilk yaratýlýþýnda diðer varlýklardan üstün 

kýlýnmýþ, meleklerin bile kendisine hürmet etmesi istenmiþtir. Evrendeki her þey onun emrine verilmiþtir. 

Ayrýca yeryüzünde hâkimiyetini koruyabilmesi için hiçbir yaratýða vermediði akýl, irade ve güç vermiþtir. 

Bunun içindir ki Hz. Ali de “Ey insan, kendinin basit bir þey olduðunu sanma! Sende bütün âlemler gizlidir.” 

der. 

D- SEMAVÎ DÝNLERDE ÝNSANIN YARATILIÞI

Semavî dinlerde yani Ýslâmiyet, Musevîlik ve Hýristiyanlýk öðretisinde insanýn yaratýlýþý konusunda 

aralarýnda en ufak bir çeliþki ve ihtilaf yoktur. Yalnýz cennetten çýkarýlma konusunda çok küçük de olsa bir 

takým ayrýntýlar söz konusudur.

E-BAÞKA GÖRÜÞLER

Ýnsanýn yaratýlýþý konusundaki inanýþlarý üç ana gurupta toplayabiliriz.

1-Ýlk insanýn topraktan yani Hz. Âdem'in topraktan, diðer insanlarýn da Hz. Âdem ile 

Havva'nýn soyundan geldiði görüþüdür ki bu görüþ bütün semavî dinler tarafýndan kabul edilir. 

2-Darvin'in, maymunun evrimleþerek insana dönüþtüðü ve insanýn maymundan geldiði 

görüþüdür.

3-Tesadüfî olarak tabiat tarafýndan yaratýldýðý iddiasýdýr.

Semavî dinlerin görüþünü yukarýda beyan ettik. 

Evrimcilere gelince:

· Darvin'in bu görüþü ortaya atýncaya kadar hiç kimse insanýn maymundan geldiðini savunmadý. 

Bütün bunun aksine insanýn atasýnýn Hz. Âdem olduðu görüþü kuþaktan kuþaða aktarýlarak geldi. Bugün 

her dilde ve her millette onun adý Âdem veya Adam olarak yer almaktadýr. Dünyanýn her tarafýnda insana 

Âdemoðlu diye hitap edilir; maymun oðlu maymun diye hitap edilmez. Hiç kimse de kendisine bu þekilde 

hitap edilmesini istemez.

·Maymunun insana dönüþtüðüne dair hiçbir bilimsel delil ortada yoktur. 19. yüzyýlda ortaya atýlan 

bu görüþün sahtecilik yapýlarak sahte belgelere dayandýrýldýðý ispatlanmýþ, bugünün evrimcileri bile bu 

görüþlerini müdafaa etmekten utanýr hale gelmiþlerdir.

·Ýnsanýn dýþýndaki bütün yaratýklar, içgüdüleriyle hareket ederler. Ýnsan ise aklý ve iradesiyle 

hareket eder, öðrenir, öðrendiðini soyuna ve nesline aktarýr. 

·Maymun ve diðer yaratýklar ipliði iðneden geçiremez, iplikle iki ilmik atamaz, alet ve icat 

yapamaz, geçmiþ ve gelecek diye bir þeyi yoktur. Ama insan mucittir, alet ve icat yapar, geçmiþi ve 

geleceði vardýr.

· Ýnsanýn dýþýnda bütün yaratýklar yassý burunludur. Dik burunlu olan tek varlýk insandýr. Aklý ve 

iradesi olan tek varlýk insandýr.

·Java adamý, Pekin Adamý, Pitdovn adamý diye sözü edilen tiplerde sahtekârlýklar yapýlmýþtýr. 

Mesela Java adamý fosilinde kafatasýnýn þempanzeye, iki azý diþinin orangutana, küçük azý diþinin ve 

uyluðunun insana ait olduðu tespit edilmiþtir. Kitaplarda görülen insanýn evrimi ile ilgili resimler ise 

tamamen hayal mahsulü resimlerdir.
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·Yukarýda da ifade ettiðimiz gibi “Âdem ve Adam” isimleri her dilde ve her millette vardýr, ama 

dünyadaki hiçbir dilde ve millette “maymun” ismini çaðrýþtýracak bir insan ismine rastlamak mümkün 

deðildir.

4- Ýnsanýn Tabiat Tarafýndan Tesadüfen Yaratýlmasý

Evrendeki muhteþem sanatsal uyum ve sürekli düzenlilik, tesadüfü reddeder. Bu gerçeði 

matematiðin uygulama dallarýndan biri olan ihtimaller hesabýyla da göstermek mümkündür. 100 tane 

sayýyý cebimize koyalým bu sayýlarý sýrasýyla çekelim. Hele bu rakamýn milyon, trilyon olduðunu 

düþünürsek bunun mümkün olamayacaðý kesindir.

Dinlere göre bitkiler ve hayvanlar yani bütün yaratýklar, tesadüfen ortaya çýkmýþ, basit bir canlýdan 

evrimleþerek geliþmemiþlerdir. Her biri ayrý olarak Allah tarafýndan belli bir sebep için yaratýlmýþtýr. Her bir 

bitki, hayvan, insan,  Allah'ýn kudret delilinin bir sonucudur. Kâinatta her þeyi Allah belli bir sebep, maksat 

ve ihtiyaç için yaratmýþtýr.

Evrimcilere göre ise canlýlar tesadüfen ortaya çýkmýþtýr. Belli bir maksat ve gayeleri yoktur. Ýnsan 

bile rastgele ortaya çýkmýþtýr. Onlara göre omurgalý varlýklar, geliþip maymun olmuþlar, o da geliþip insan 

olmuþtur. Oysaki kâinatta ve kâinatýn içindeki tüm yaratýklarda muazzam bir estetik ve düzen vardýr. 

Bunlar tesadüfen olacak þeyler deðildir. Þu anda bile aramýzda tesadüfen oluþan bir þey yoktur. Kýsacasý 

kâinatta tesadüfe tesadüf etmek mümkün deðildir. Bu görüþ için nefes tüketmeye bile gerek yoktur. Tüm 

bu çabalar Allah'a inanmamanýn getirdiði telaþlardýr. Nitekim bir büyüðün de ifade ettiði gibi “Allah'ý bulan 

neyi kaybetmiþ, bulamayan da neyi bulmuþ ki!” Zaten bulanlarýn da bulamayanlarýn da dönüþü ona deðil 

mi? Hani Hz. Musa, hani Firavun ve Karun, hani Hz. Ýsa ile Roma zalimleri ve Neronlarý, hani Hz. Ýbrahim ve 

çaðdaþý Nemrut,  hani Hz. Muhammed ve çaðdaþý Ebu cehil? Hani diðerleri ve öbürleri? Çünkü Cenab-ý 

Hak, Kur'an-ý Kerîm'de “Sizi ben yarattým, dönüþünüz de ancak banadýr.” buyurmaktadýr.

Sübhaneke

Sübhâneke Allahümme ve bihamdik ve tebâre kesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük/e) velâ 

Ýlâhe gayruk. 

Manasý

Allah'ým, sen eksik sýfatlardan uzaksýn. Seni böyle anlar, seni daima böyle anlar ve þanýný 

yüceltirim. Senin adýn mübarektir. Azametin ve Celâlin yüksektir. Seni övmek yücedir. Ve senden baþka 

tanrý yoktur.

Bir Dua Öðrenelim

Sabahleyin Evden Çýkarken Yapacaðýmýz Dua (Kapýmýzýn arkasýna yazýlý olarak asacaðýz.)

Allah'ým! Sana inandým, Sana sýðýndým. Ancak Senden yardým dilerim. Senin yaptýðýn her þey güzeldir. 

Bugün benim, annemin, babamýn ve bütün sevdiklerimin yaptýðý ve yapacaðý iþleri güzel ve hayýrlý kýl. Bizi 

kazalardan, belalardan koru. Bizi þeytanýn ve þeytanlaþmýþ insanlarýn þerrinden de koru. Âmin...

Ýmam-ý Âzam döneminde Baðdat'a Mýsýr diyarýndan çok ünlü bir ateist (Allah'a inanmayan) bilgin 

gelir. Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ýmam-ý Âzam da o yýllarda Baðdat'ýn ünlü âlim ve bilgelerindendir. 

Her iki bilgeden de halk huzurunda Allah'ýn varlýðý konusunda bir münazara yapmasý istenir. Gün ve 

F- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

G- Günün Ezberlenecek Türkçe Duasý

H- BÝR HÝKÂYE
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zaman belirlenir. Belirlenen zamanda Baðdat'ýn ünlü medreselerinin birinin bugünün deyimiyle konferans 

salonunda bütün halk toplanýr. Nefesler kesilerek münazara takip edilecektir. Belirlenen gün ve zamanda 

münazara yeri hýnca hýnç dolar. Ünlü ateist de orada konuþmacý olarak halkýn huzurunda yerini alýr. Fakat 

iþin garibi, ünlü bilgin Ýmam-ý Âzam ortalýkta yoktur. Halk adeta þok olur. Ünlü ateist ise etrafýna bakarak 

çalým atmaya baþlar. “Ýmam-ý Âzam Numan bin Sabit benden korktu, gelemedi.” dercesine adeta 

havasýný atmaya devam eder. Halkta bir 

huzursuzluk ve telaþ baþlar. Derken Ýmam-ý 

Âzam Numan bin Sabit, 20 dakika gecikme ile 

münazara yerine gelir. Oradaki halk ise 

derinden bir oh çeker ve Ýmam-ý Âzam da 

halkýn huzurunda ünlü ateistin yanýnda ayrýlan 

yere oturur. Ünlü ateist ilk sorusunu sorar:

- Ne o Numan, benden korktun mu 

yoksa! Neden geciktin? deyince Numan bin 

Sabit:

- Hayýr, korktuðumdan gecikmedim. 

Ben Baðdat'ý ikiye bölen Dicle nehrinin öbür 

yakasýnda oturuyorum. Bu münazaraya 

katý lmak için evimden çýkýp köprüye 

geldiðimde baktým ki köprü yýkýlmýþ. Yüzme de 

bilmiyorum, nehri geçmek için. Bunun üzerine ben de nehir kenarýndaki söðütlere emrettim ve dedim ki 

“Çok acele yýkýlýn! Bana sandal olun ve beni öbür yakaya geçirin! Çok acele iþim var!” dedim. Onlar da 

kendiliklerinden kesildiler. Kayýk oldular, ben de onlarýn üzerine bindim. 20 dakikalýk bir gecikme ile ancak 

gelebildim. Elimde olmayan bu gecikmeden dolayý sizden ve dinleyicilerimizden özür diliyorum, der 

demez ünlü ateist büyük bir kahkaha ile:

- Amma da palavra attýn! Bu söylediklerine develer bile güler. Hiç söðütler kendi kendine kesilip 

kayýk olur mu? dediðinde,  Numan bin Sabit taþý gediðine koyar:

- Be hey ahmak! Hiç söðütlerin kendi kendine kesilip kayýk olacaðýna inanmýyorsun da bu 

koskoca kâinatýn, kâinattaki sayýsýz galaksi ve gezegenlerin kâinat içinde bin bir renkli bitkilerin ve 

karýncadan file, ottan insana kadar bütün varlýklarýn kendiliðinden var olduðuna nasýl inanýyorsun? Nasýl o 

söðütleri kesip bir kayýk yapan varsa bu uçsuz bucaksýz kâinatý ve kâinatýn içindekileri yaratan biri vardýr. 

Ýþte o da bizim inandýðýmýz ALLAH'týr, diyerek daha ilk konuþmasý ile ateisti mars eder. Yüzü mosmor olan 

ateist arkasýna bakmadan orayý terk eder.

Yunus'un deyimiyle “Ýman bir rýza lokmasýdýr, herkese nasip olmuyor.”

Allah'ý unutan ve bu yüzden Allah'ýn da onlara kendilerini unutturduðu kimseler gibi olmayýn. Onlar 

yoldan çýkmýþ kimselerdir.

Boyacý 

Kafkaslarda bir Allah dostu bir bahar mevsiminde bir köyden diðer bir köye giderken yolu bir dað 

yamacýnýn yanýndan geçer. Daðýn yamacýna bakar ki moru, beyazý, kýrmýzýsý, eflatunuyla açmýþ bin bir 

renkli çiçekler. Daðýn yamacý adeta bir renk cümbüþü. Rüzgârýn hafif esintisiyle de gelen menekþe ve 

diðer çiçeklerin enfes rayihalarý. Allah dostu, dað yamacýný þöyle bir süzdükten ve enfes rayihalarý 

I- GÜNÜN AYETÝ (Haþr Suresi, 19. Ayet) 

J- ÝBRET HÝKÂYESÝ 
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koklayýp içine çektikten sonra:

- Hey kurban olduðum boyacý (Allah'ým)! Bu boyalarý görüp ve bu boyalarý koklayýp bu boyalara 

ve rayihalara hayranlýk duyup sana hayranlýk duymayan, seni göremeyen gözlere yuh olsun, diye baðýrýr.

Gerçekten Allah dostunun bu haykýrýþýnýn altýnda büyük bir gerçek yatmaktadýr.  Nasýl ki 

gördüðümüz muhteþem bir tablo bize o tabloyu yapan bir ressamýn olduðunu hatýrlatýyorsa, içinde 

yaþadýðýmýz tabiat ve tabiat içindeki düzen, ahenk ve güzellikler de bize bunlarý yaratan birinin olduðunu 

hatýrlatmaktadýr. Üzerine basýp gezdiðimiz toprak, Allah'ýn en büyük mucizelerinden biridir. Buzdolabýna 

koyduðumuz yemeklerin ve kesilen meyvelerin üzeri kapatýlmadýðýnda kokularý birbirine karýþýrken yan 

yana bulunan erik, kayýsý, þeftali veya biber, domates, patlýcan, fasulye gibi meyve ve sebzeler, kökleri yan 

yana olduðu halde hiç birinin kokusu ve rengi birbirine karýþmamaktadýr. Bir rengi kýpkýrmýzý iken diðeri 

yemyeþil,  birinin tadý þeker gibi tatlý iken diðerin tadý diþlerimizi kamaþtýrýrcasýna ekþi. Bu farklýlýðý ve 

kudreti görüp de O'nu göremeyen ve O'nu bulamayan, dünyada hiçbir þeyi bulmuþ sayýlmaz. Dünyanýn 

en zengin ve en kudretli insaný bile olsa.

1- Allah isminin anlamý nedir?

2- Ýnsan neden yaratýlmýþtýr?

3- Kur'an-ý Kerîm'e ve diðer semavî dinlere göre ilk insan kimdir?

4- Baþka görüþlerin sizce inanýrlýðý var mýdýr?

5- Namaz duasýný ve sabah duasýný ezbere okuyalým.

K- BÝR ÝLAHÝ

L- SORULAR 

Allah emrin tutalým

Rahmetine batalým

Bülbül gibi ötelim

Allah Allah Kerim Allah

Her derde derman Allah

Allah ismi dillerde

Sevgisi gönüllerde

Þol korkulu yerlerde

Allah Allah Kerim Allah

Her derde derman Allah

Allah ismi uludur

Emrin tutan kuludur

Mü'minlerin yoludur

Allah Allah Kerim Allah

Her derde derman Allah

Yunus söyler sözünü

Hakka baðlar özünü

Toprak önler yüzünü

Allah Allah Ker'm Allah

Her derde derman Allah

1

2

3

4
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TEMMUZ / BÝRÝNCÝ HAFTA / ÝKÝNCÝ GÜN

A-  ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- DÜÞMANIMIZI BÝLELÝM

C- DÝN NEDÝR?

D-DÝNÝN TANIMI

E- DÝN VE ÝNSANLIK

F- DÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ

G- DÝNÝN GEREKLÝLÝÐÝ

H- Günün Ezberlenecek Duasý - Sübhaneke (Tekrar) -

I- Bir Ayet Meali Öðrenelim - (Bakara Suresi, 201. Ayet) -

J- BÝR HÝKÂYE

K- ÝLAHÝ - Benim Dinim Ýslam'dýr -

L- BÝR ÝLAHÝ

M- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytanirracim (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

1) Er  Rahmân: Merhamet eden ve dünyada herkese rýzýk verendir.

2) Er  Rahîm: Ahirette inananlara acýyandýr

Günahlara bulaþmayýn

Kötülere yanaþmayýn

Eller ne derse desin

Doðruluktan þaþmayýn

Ýnsanýn en büyük düþmaný þeytandýr.  Çünkü þeytanla insan birbiri yüzünden cennetten 

kovulmuþlardýr. Þeytan da insana, insanda var olan nefis yoluyla nüfuz eder. Yaþadýðý sürece insanýn en 

büyük düþmaný þeytandýr. Nitekim Kur'an-ý Kerîm'in Yasin Suresinin bir ayetinde  “Hiç þüphesiz þeytan, 

insana apaçýk bir düþmandýr.” buyruluyor. Onun için hem bu dünyada sýkýntýlara, üzüntülere düþmeden 

huzurlu bir hayat yaþamak hem de öbür dünyada Cenab-ý Hakk'ýn vaat ettiði mutlu hayata, cennete 

kavuþmak için þeytaný ve þeytanî duygularý kendimizden uzaklaþtýrmamýz gerekir. Þeytaný ve þeytanî 

duygularý kendimizden uzaklaþtýrmamýzýn yolu ise dinimizin anahtarý olan Euzü-Besmele'dir. O halde 

haydi hep beraber bir iþe baþlarken gelin Euzü-Besmele'yi söylemeyi alýþkanlýk haline getirelim ve sürekli 

tekrar edelim.

Euzûbillahimineþþeytanirracim / (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

Bir Mani

B- DÜÞMANIMIZI BÝLELÝM

DÝN
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Allah'týr ilk sözümüz 

Ýman dolu özümüz

Yatarken her akþam

Uyanýrken her sabah

Derim hemen Bismillah

Bir þey yerken içerken

Kitabýmý açarken

Dersime çalýþýrken

Oyunuma baþlarken

Derim hemen bismillah

Bismillah diyerek 

Yönelirim Rabbime

Kuvvet gelir kalbime

Düþürmem hiç dilimden

Allah tutar elimden

Din, insanlarýn hayatýnda etkisi olan en büyük kurumdur. Ýnsan, her devirde mutlaka evrene hâkim 

bir kudret tanýmýþtýr. Tarihte dinden, inançtan mahrum olan fertlere az da olsa rastlayabiliriz; ama tarihte 

dinden, inançtan tamamen mahrum bir cemiyete, yani dinsiz bir topluluða rastlamak mümkün deðildir. 

Kaldý ki dinden uzak yaþayan bazý insanlarýn karþýlaþtýklarý olaðanüstü olaylar karþýsýnda dindar 

insanlardan daha dindar hale geldiklerini de görmekteyiz. En güçlü, en yetenekli insanlarýn bile bazý 

olaylar karþýsýnda bunalýp tutunacak baþka dallarý kalmadýðý zaman kendilerini koruyacak bir varlýða 

sýðýnma ihtiyacýný duyduklarý, bilinen bir gerçektir.

Din, Allah tarafýndan peygamberler aracýlýðý ile insanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için 

gönderilen hayat nizamýdýr. Bir baþka ifadeyle din, insanlarý iyiliðe sevk etmek için Allah'ýn peygamberleri 

vasýtasýyla bildirdiði ilahî kanundur.

Din, yaratan Allah ile yaratýlan insan arasýndaki iliþkileri düzenler. Her insan aklýný kullanarak bu 

âlemin bir yaratýcýsý olduðunu anlayabilir. Fakat aklý ile O'nun neleri emrettiðini, neleri yasakladýðýný,  

nelerin kendisi için iyi, nelerin kendisi için kötü olduðunu anlayamaz. Ve ondan öte ona nasýl kulluk 

yapacaðýný bilemez. Ýþte bütün bunlarýn bilinmesi için Allah'ýn insanlar için koyduðu bu kurallar, dinin 

özünü meydana getirir.

Dinimizin bize bildirdiðine göre yeryüzünde din, ilk insan olan Hz. Âdem'le birlikte var olmuþtur. 

Böyle olmasý da zorunludur. Çünkü din, insanýn rehberidir. Çarþýdan aldýðýmýz bir elektronik eþyanýn 

kullanma kýlavuzu kitapçýðý o cihazý yapan mühendis tarafýndan hazýrlanýp ambalajýn içinde nasýl 

bulunduruluyorsa en mükemmel varlýk olan insaný yaratan Allah da insan için bir kýlavuz kitapçýðý 

hazýrlamýþtýr. Bu kitapçýklarý elçileri, peygamberleri vasýtasýyla insanlýða duyurmuþtur. Ýþte bu, dindir. Ýlahi 

dindir. Kur'an-ý Kerîm'de ve diðer ilahî kitaplar olan Ýncil'de, Tevrat'ta ve Zebur'da da Allah'ýn yarattýðý ilk 

insanýn bir peygamber olduðu belirtilir. Ondan sonra da yüzyýllar boyunca insanlýk sürekli eðitilmiþ, 

peygamberler gönderilmiþtir. Nihayetinde hiçbir millet, zümre veya teb'a peygambersiz, kitapsýz ve dinsiz 

C- DÝN NEDÝR?

D- DÝNÝN TANIMI

E- DÝN VE ÝNSANLIK

32



býrakýlmamýþtýr. Son peygamber olan Hz. Muhammed'e kadar hiçbir millet, halk veya topluluk rehbersiz 

býrakýlmamýþtýr.

Ýnanma ve tapýnma ihtiyacý, insanýn yaratýlýþýndan, doðuþtan gelen bir ihtiyaçtýr. Nitekim bir tarihçi, 

“Dünyayý dolaþýnýz; duvarsýz, edebiyatsýz, kanunsuz ve servetsiz köyler ve þehirler bulabilirsiniz. Fakat 

mabetsiz ve mabutsuz köyler ve þehirler asla bulamazsýnýz." der

 Bu ifadeyi günümüze uyurlarsak bugün dünyanýn neresini dolaþýrsak dolaþalým dünya üzerinde, 

hatta ülkemizde birçok yolsuz, elektriksiz, okulsuz, saðlýk ocaksýz, alt yapýsýz köyler ve þehirler bulabiliriz. 

Ama ister Ýslam dünyasýnda, ister Hýristiyan dünyasýnda, isterse uzak doðu toplumlarýnda ve Yahudi 

cemaatinin bulunduðu yerlerde olsun mutlaka her dinin kendine göre bir mabedi vardýr. Mabetsiz köy ve 

þehir dünyanýn hiçbir köþesinde yoktur.

1. Dinin kaynaðý ilahîdir

2. Din, Allah tarafýndan Cebrail aracýlýðý ile peygamberlere vahiy yoluyla gönderilmiþtir.

3. Din, insana yaratýlýþ gayesini bildirir.

4. Din, insanlara saadet, mutluluk ve hidayet yollarýný gösterir.

Din, fert ve toplumlar için zorunlu bir ihtiyaçtýr. Ýnsanlarýn dine olan ihtiyaçlarýný þöyle sýralayabiliriz.

1. Din, insanýn doðuþtan getirdiði bir duygudur. Ýnsana zevk ve haz veren hiçbir kültür ve sanat 

veya baþka bir þey insanýn dine olan ihtiyacýnýn yerini dolduramaz. Ýnsanýn dünya ve ahiret ihtiyaçlarýný 

tam olarak din karþýlayabilir.

2. Ýnsan, düþünmeye baþladýðýndan itibaren kendi kendine: “Nereden geldik? Öldükten sonra ne 

olacaðýz?”  gibi sorulara herhangi bir bilim dalý cevap veremez. Bu sorulara ancak din cevap verebilir.

3. Ýnsanlarýn barýþ içinde yaþamasý ve toplum düzeninin saðlanmasý için dine ihtiyaç vardýr.

4. Ýnsanlarýn Allah'a karþý kulluk görevlerini yerine getirmeleri için yaptýklarý ibadetlerin yer ve 

zamanýný, ölçü ve þeklini ancak din öðretir.

Sübhaneke (Tekrar)

Sübhâneke Allahümme ve bihamdik ve tebâre kesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük/e) velâ 

Ýlâhe gayruk. 

Manasý

Allah'ým, Sen eksik sýfatlardan uzaksýn. Seni daima böyle anlar, ve þanýný yüceltirim. Senin adýn 

mübarektir. Azametin ve Celâlin yüksektir. Seni övmek yücedir. Ve Senden baþka tanrý yoktur.

Ey Rabbimiz! Bana, anneme, babama ve bütün mü'minlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik 

ver. Bizi ahirette cehennemin azabýndan koru. Âmin

F -DÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ

G-DÝNÝN GEREKLÝLÝÐÝ

H- Günün Ezberlenecek Duasý

I- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 201. Ayet)
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Hz. Ali ile zamanýn azýlý bir müþriki münakaþaya tutuþur. Müþrik, “Allah, kitap, hesap yoktur; bunlar 

hep sizin uydurmanýzdýr.” der.

Hz. Ali, “Tamam, Allah yok ise ben de senin gibi ölüp çerçöp olur giderim, kaybettiðim bir þey 

olmaz. Bu dünyada da kaybettiðim bir þey yok. Senin gibi yiyorum, içiyorum geziyorum, evleniyorum, 

çoluk çocuðum var. Üstelik var olduðuna inandýðým Allah'ýn yapma dediklerini yapmamakla kârlý 

çýkýyorum. Alkol içmiyorum, beynimi bulandýrmýyorum, saðlýðýmý koruyorum, kumar oynamýyorum, 

kazancýmý ailemle beraber yiyorum, zina etmiyorum, mutlu bir yuvam var. Allah'ýn emirlerine uymakla 

daha bu dünyada þimdiden kârlý çýkmaya baþladým. Öbür dünyada ise yasaklarýný yapmamak ve 

emirlerini yapmakla Cenab-ý Hak bana cennet verecek, oysa sen bu dünyada Allah'a inanmamakla zararlý 

çýkmaya baþlýyorsun. Yarýn ikimiz de öleceðiz. Senin dediðin doðruysa benim hiçbir kayýbým olmayacak, 

ama ya benim dediðim doðruysa ki ona gönülden inanýyorum ve tasdik ediyorum, Allah vardýr ve birdir. 

Yarýn yaptýðýmýz her amel, karþýmýza çýkacaktýr; evet benim dediðim doðruysa ya sen ne yapacaksýn o 

zaman? 

Nebe Suresi, 40. Ayet, “… O gün kiþi yaptýklarýna bakacak ve inkârcý kiþi 'Keþke toprak olsaydým.' 

diyerek geri dönüþü ve telafisi olmayan bir piþmanlýk duyacaktýr.”

Allah Katýnda Din Ýslâm'dýr. (Al-i Ýmran Suresi, 19. Ayet)

Neyzen Tevfik, Türk Musikisinin en büyük üstatlarýndan biri olmasýna raðmen filozof ruhlu, sýra dýþý 

bir insandýr. Üstat bir gün Ankara'nýn Seyran Baðlarýnda bir arkadaþýnýn baðýnda kendisini bekleyen 

dostlarýnýn yanýna gitmek üzere Saman Pazarýndaki evinden çýkar, arkadaþlarýnýn yanýna gitmek üzere 

yola koyulur. Yolda önüne küçük bir çocuk çýkar. Çocuk gariban bir ayakkabý boyacýsýdýr. Neyzen'in 

ayakkabýlarýný boyamak ister. Fakat Neyzen'in ayaðýnda boyanacak ayakkabý yoktur ki. Yýrtýk pýrtýk ve 

parmaklarý dýþarý çýkmýþ bir ayakkabý. Neyzen Tevfik, bunun bilincinde olduðundan çocuða bakmadan 

yoluna devam eder. Ama çocuk azimlidir, Neyzen'in üç beþ kuruþunu almaya niyetlidir. Neyzen'in 

ayakkabýlarý ne kadar eski olursa olsun boyayacaktýr.

Neyzen Tevfik, bakar ki çocuktan kurtuluþ yok, kaldýrýmýn kenarýndaki çimenlerin üzerine, yüzü 

yukarý boylu boyunca yatar.  Ardýndan “Haydi oðlum, boya bakalým suratýmý!” der.

Çocuk þaþýrýr. Defalarca ayakkabý boyamýþtýr ama yüzünü boyatmak isteyene ilk defa rastlamýþtýr.  

Neyzen “Haydi oðlum, ne duruyorsun, baþla boyamaya!  Al iþte bu da parasý!” deyince, boyacý çocuk 

baþlar Neyzen'in suratýný boyamaya. Ardýndan bir de cila, sonunda da kadifeyle parlatýr. Operasyon 

bitmiþtir. Neyzen Tevfik'in yüzü kuzguni bir siyahlýkla ýþýl ýþýl olmuþtur. Çocuk da parasýný alýr. Neyzen Tevfik, 

yüzünde kuzgunî bir parýldamayla baðda kendisini beklemekte olan arkadaþlarýnýn yanýna varýr.

Arkadaþlarý, her zamanki gibi baðda piknik yapmaktadýrlar. Neyzen Tevfik'i görürler ve 

gülüþmeyle karýþýk baðýrýrlar: “ Üstat, ne bu hal, ne oldu böyle sana?”

Neyzen Tevfik baþýndan geçenleri anlatýr ve olayýn sonunu þöyle baðlar:

“Arkadaþlar, ben þimdi eve giderim, alýrým elime bir kalýp sabun, yýkarým yüzümü. Çýkmazsa bir 

daha yýkarým ve yüzümün siyahlýðýný çýkartýrým. Ama kul hakký yiyenler,  insanlarý kandýranlar, makam 

mevki için arkadaþýný satanlar var ya iþte onlarýn iþi zor. Onlarýn yüzlerindeki kara nasýl çýkar? Onlarýn 

yüzlerindeki karayý hangi sabun çýkarýr?”

Gerçekten insanlarýn yüzündeki maddî karayý çýkarmak çok basit. Hele günümüzdeki en kaliteli 

deterjanlar sayesinde maddî karalarý çýkarmak an meselesi.  Ama yüzlerdeki manevî lekeleri ve manevî 

karalarý hiçbir deterjanla çýkarmak mümkün deðildir. 

J- BÝR HÝKÂYE

Yüz Karasý
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L- BÝR ÝLÂHÝ

Seher vakti bülbüller,

Ne de güzel öterler.

Açýnca tüm çiçekler,

Birlikte zikrederler.

Aman Allah illallah,

Dertlere derman Allah.

Gönüle þifa veren

La ilahe illallah.

Sen Allah'ý seversen,

Allah seni sevmez mi?

Emrince hizmet etsen,

Hak ecrini vermez mi?

Aman Allah Ýllallah,

Dertlere Derman Allah.

Gönüle þifa veren

Lâ ilahe illallah.

Sen rýza kapýsýnda,

Aman Allah'ým desen,

O âlemler sultaný,

Buyur kulum demez mi?

Aman Allah Ýllallah,

Dertlere Derman Allah.

Gönüle þifa veren

Lâ ilahe illallah.

Menzil yolu taþlýdýr.

Etrafý aðaçlýdýr.

Bu yolun yolcularý,

Hep Allah'a âþýktýr.

Aman Allah Ýllallah,

Dertlere Derman Allah.

Gönüle þifa veren

Lâ ilahe illallah.

K- ÝLÂHÝ

 

Benim Dinim Ýslam'dýr 

Benim dinim Ýslâm'dýr.            

Müslüman'ým, Müslüman.

Yarataným Allah'týr.

Müslüman'ým, Müslüman.

Kur'an'la ahlâklandým.

Müslüman'ým, Müslüman.

Meleklere inandým.

Müslüman'ým, Müslüman.

Muhammed, Peygamberim.

Müslüman'ým, Müslüman.

O, benim tek rehberim.

Müslüman'ým, Müslüman.

Yalan söylemem asla! 

Müslüman'ým, Müslüman.

El uzatmam harama! 

Müslüman'ým, Müslüman.

Büyükleri sayarým.

Müslüman'ým, Müslüman.

Küçükleri severim.

Müslüman'ým, Müslüman.

La ilahe illallah,

Müslüman'ým, Müslüman.

Muhammed Resûlullah,

Müslüman'ým, Müslüman.

M- SORULAR 

1-  Ýnsanýn düþmaný kimdir?  

2-  Din nedir?    

3-  Dünya üzerinde hiç dinsiz toplum var mýdýr?

4-  Dinin en büyük özelliði nedir?
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ALLAH'A ÝMAN

TEMMUZ / BÝRÝNCÝ HAFTA / ÜÇÜNCÜ GÜN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝMANIN TANIMI

C- ÝMANIN ÞARTLARI

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝMANIN TANIMI

C- ÝMANIN ÞARTLARI

D- ÝMAN BAKIMINDAN ÝNSANLAR

E- ALLAH'IN SIFATLARI

F- BÝR ÞÝÝR - Çocuk Sormuþ -

G- BÝR HAKÝKAT - Ýnsanýn Babasýnýn Belli Olmamasý Babasýnýn Olmadýðý Anlayýþýný                       

            Göstermez -

H- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - Ettahýyyatü -

I-  Bir Ayet Meali Öðrenelim - (Al-Ýmran Suresi, 26. Ayet) -

J- BÝR ÞÝÝR - Beni Allah'ým Görür -

K- BÝR ÝLÂHÝ - (Yemek Duasý) -

L-  SORULAR

Euzûbillahimineþþeytanirracim (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

3) El  Melik: Her þeyin hâkimi olandýr.

4) El  Kuddûs: Hiçbir noksaný olmayandýr.

Her kapýnýn giriþinde,

Kalbimin her vuruþunda,

Dillerim söylemeli,

Bismillahirrahmanirrahim.

Onsuz adým atýlýr mý?

Ýþe el uzatýlýr mý?

Söylemeden yatýlýr mý?

Bismillahirrahmanirrahim.

Ýman, Allah'ýn varlýðýna ve birliðine, Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Allah'ýn kulu ve elçisi olduðuna 

kesin olarak inanmak ve bunu hem kalp hem de dil ile tasdik etmektir. Burada söz konusu olan kalp ve dil 

beraberliðidir. Bir insan dil ile “Müslümaným” deyip kalbi ile inanmamýþsa o insan iman etmiþ sayýlmaz. 

Dolayýsý ile Müslüman olamaz. 

1. Allah'ýn varlýðýna ve birliðine inanmak,

2. Allah'ýn meleklerine inanmak,

.  

. 
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3. Allah'ýn kitaplarýna inanmak,

4. Allah'ýn peygamberlerine inanmak,

5. Kadere ve kazaya inanmak,

6. Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, (ahiret gününe inanmak)

Þahadet Kelimesi: Eþhedü en lâ Ýlâhe illâllah ve eþhedü enna Muhammeden abdühü ve 

Resûluhu.

Manasý: Ben þahadet ederim ki Allah'tan baþka ilâh yoktur. Ve yine þahadet ederim ki 

Hz.Muhammed, Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

Tevhid Kelimesi: Lâ Ýlâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.

Manasý: Allah'tan baþka ilah yoktur. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

Ýhlâs Suresinde buyrulduðu gibi Allah vardýr, birdir, eþi ve benzeri yoktur. Yaratýklarýndan hiçbir 

þey, onun eþi ve benzeri olamaz.

Allah'ý gök yüzünde çýplak gözle gördüðümüz güneþ gibi görmemiz mümkün deðildir. Kaldý ki 

gözlerimiz onun nurunu görecek kapasitede yaratýlmamýþtýr. Onun için Allah, “Beni, size verdiðim 

nimetlerle düþünün, zatýmý düþünmeyin!” buyuruyor. Zatýný bizim aklýmýzla kavramamýz mümkün deðildir. 

Ama O'nun esirgeyen, baðýþlayan, rýzýk veren gibi doksan dokuz güzel adýnýn yanýnda bu adlarýnýn özelliði 

olan sýfatlarý vardýr. Allah'ýn bu sýfatlarý zatî ve sübûti olmak üzere iki kýsma ayrýlýr.

Allah'ýn Zatî Sýfatlarý

Bu sýfatlar altý tane olup sadece Allah'a mahsus sýfatlardýr. Sýfatlardan hiç biri, baþka hiçbir varlýkta 

D- ÝMAN BAKIMINDAN ÝNSANLAR 

E -ALLAH'IN SIFATLARI

Ýman yönünden insanlar dört kýsma ayrýlýr.
 Mü'min: Tevhid ve þahadet kelimesine inananlara,yani Allah'ýn varlýðýna ve birliðine, Hz. 

Muhammed'in Allah'ýn kulu ve elçisi olduðuna inananlara denir.

1. Münafýk:Ýslam Dininin iman esaslarýna inanmadýðý halde inanmýþ gibi görünen insanlara denir
2. Kâfir: Allah'ý ve imanýn þartlarýný inkâr edenlere denir.
3. Müþrik: Allah'ýn varlýðýný kabul etmekle birlikte ona ortak koþanlara denir.

 

“Gökte de ilah olan, yerde de ilah olan yalnýzca O'dur; ve O sonsuz hikmet sahibidir, her þeyi bilendir! 
(43:84)

Bu ayet doðrultusunda birinci ve ikinci maddelerin anlamý gayet açýktýr. Ýnsan inanýyorsa 
Mü'min'dir, inanmadýðý halde inanmýþ gibi gözüküyorsa münafýktýr. Üç ve dördüncü maddelere ise þöyle 
açýklýk kazandýrabiliriz:

           Dünyada zerreden küreye ne varsa Allah'a aittir. Bu gerçeðe raðmen inanmayan insanýn durumunu 
ise þöyle izah edebiliriz. 

Hýrsýzlýk kötüdür. Fakat dayalý döþeli evimizi kendisine açtýðýmýz, her bir ihtiyacýný eksiksiz 
karþýladýðýmýz, mükellef sofralarda aðýrladýðýmýz misafirimizin eþyamýzý çalmaya, evimizi gasb etmeye, ve 
bize karþý gelmeye kalkýþmasý daha kötüdür. Bizler de bu dünyada Allah'ýmýzýn birer konuðuyuz. O, öyle 
bir hane sahibidir ki, sadece hane O'na ait deðil, misafirin kendisi, yani bizler ve bizlerin hayatý da O'na 
aittir. Hal böyleyken, Allah'ýn müdahil olmadýðý bir hayat alaný düþlemek, O'nu yok saymak, O'nun 
emirlerini çað dýþý saymak, kendi aklýný beðenip O'nun emirlerini duraðan sayýp çaðýn gerçeklerine 
uymadýðýný söylemek O'nu inkardan baþka, ve O'na þirk koþmaktan baþka nedir? Ama þunu iyi bilelim ki 
Allah'ýn affetmediði suçlardan birisi de þirktir, inkardýr. “ Allah hiçbir nankör haini sevmez”(22:38) 
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görülmez.

1. Vücut: Allah'ýn var olmasýdýr. Onun varlýðý, baþka birinin varlýðýna baðlý deðildir.

2. Kýdem:  Ezeli olmak, yani Allah'ýn varlýðýnýn baþlangýcý olmamasý demektir.

3. Bekâ: Ebedi olmak, yani Allah'ýn varlýðýnýn sonu olmamasý demektir.

4. Vahdaniyet: Bir ve tek olmasý demektir. Allah, zatýnda,  sýfatlarýnda ve iþlerinde tektir.

5. Muhalifetü'n Lil  Havadis: Sonradan yaratýlanlara benzememesi. Allah, yaratýlan hiçbir þeye 

benzemez.

6.Kýyam-ý bî-Nefsihi: Kendi varlýðý ile vardýr. Onun var olmasý için baþkasýna muhtaç olmamasý 

demektir.

Allah'ýn Sübûtî Sýfatlarý

Bu sýfatlar, baþkalarýnda da bulunabilir. Ama baþkalarýnda bulunan bu sýfatlarýn gücü sýnýrlýdýr. 

Allah'ýn sübûtî sýfatlarýnýn gücü ve kudreti sýnýrsýzdýr.

1. Hayat: Allah'ýn diri ve canlý olmasý demektir.

2. Ýlim: Allah'ýn her þeyi bilmesidir, bilgisi sonsuzdur.

3. Semi: Allah'ýn her þeyi iþitmesi demektir.

4. Basar: Allah'ýn her þeyi görmesi demektir.

5. Ýrade: Allah'ýn dilemesi demektir. Allah'ýn dilediði her þey olur.

6. Kudret: Allah'ýn sýnýrsýz güç sahibi olmasý demektir. Allah'ýn her þeye gücü yeter demektir.

7. Kelam: Söylemek, konuþmak olup Allah'ýn konuþma özelliðinin olmasý demektir.

8. Tekvin: Allah'ýn yaratmasý olup yoktan var etmesi demektir.

Çocuk Sormuþ

Ey karýnca karýnca,

Kara renkli karýnca,

Seni gören olur mu?

Ortalýk kararýnca…

Karanlýk bir gecede,

Simsiyah bir bacada,

Kara tüylü keçede,

Olsam bile ey çocuk,

Beni Allah'ým görür.

Ýnsanýn Babasýnýn Belli Olmamasý Babasýnýn Olmadýðý Anlayýþýný Göstermez

Öðretmenliðimin ilk yýllarýnda, kýdemli ve her þeyi bildiðini zanneden maðrur bir öðretmen 

arkadaþýmýz, bir gün bana, “Hocam öðrencilere Allah'ýn varlýðýný aklî delillerle mi anlatýyorsun?” diye bir 

soru sordu.

Ben de ona, “Benim aklým o kadar uzun deðil, Allah'ý kavrayacak güçte deðilim; ancak O'nu hissî 

tecrübelerimle akýl ve irademle anlayabiliyorum, böylece O'nu daha iyi tanýyabiliyorum.” dediðimde, 

yüzüme alýk alýk baktý ve bir þey anlamadýðýný söyledi. Ben devamla þunlarý söyledim. “Cami avlusuna 

veya bir apartman boþluðuna terk edilmiþ bir bebek, büyüyüp aklý baþýna geldiðinde aklî olarak babasýný 

görmemiþ dahi olsa bir babasýnýn olduðunu bilir. Çünkü görür ki hiç kimse babasýz meydana gelmiyor. 

Ama anasý ve babasý belli olan bir çocuk için bu delile ihtiyaç yoktur. Çünkü o, sabah ve akþam babasýnýn 

F- BÝR ÞÝÝR

G- BÝR HAKÝKAT
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kucaðýnda onun sevgisini, þefkatini ve ihsanýný hisseder ve görür. Bu çocuk, babasýný hissî tecrübesiyle 

anlamaktadýr. Güzel bir davranýþ, azgýn ve huysuz bir köpek üzerinde etki gösterirken Allah'ýn ihsan ve 

ikramlarý akýllý bir insana etki yapmýyorsa, o nimeti verenin olmamasý gibi bir durum söz konusu olamaz.” 

diye cevap verdiðimde muhatabým, “Haklýsýn” demekle yetindi.

Ettahýyyatü

Ettahýyyatü Lillahi ves-salavâtü vet-tayyibet. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi 

ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve ala ibâdillahis-salihin. Eþhedü enlâ Ýlâhe illallah ve eþhedü enne 

Muhammeden abdühü ve resûluh.

Manasý

Dil ile beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi yalnýz Allah'adýr. Ey Mertebesi yüce olan nebi 

Muhammed! Allah'ýn selâmý ve bereketi sana olsun. Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allah'ýn iyi 

kullarýna olsun! Þahadet ederim ki Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine þahadet ederim ki 

Muhammed Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Mülkün mutlak sahibi olan Allah'ým! Sen, mülkü dilediðine verirsin ve dilediðinden geri alýrsýn. 

Dilediðini yüceltir, dilediðini alçaltýrsýn. Her türlü iyilik Senin elindedir. Gerçekten Sen her þeye kadirsin! 

Âmin

Beni Allah'ým Görür

Allah'ýn yarattýðý her þeyi göremeyiz,  

Varlýðýný hisseder fakat el süremeyiz.    

Isýtýr, aydýnlatýr, motorlarý iþletir, 

Elektrik denen gücü kim görebilir?

Duyulmaz kelebeðin kanadýndan çýkan ses,         

Havayý görmesek de alýrýz nefes nefes.

Hiçbir göze görünmez hiçbir meyvenin tadý,

Güllerin kokusunu gözle gören olmadý.

H- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

I -Bir Ayet Meali Öðrenelim (Al-Ýmran Suresi, 26. Ayet)

J- BÝR ÞÝÝR
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Yemek Duasý

Yemekten önce bismillah, sonrasý elhamdülillah,

Dün yemeðe baþlarken, babam dedi bismillah. 

Yemeðini yedikten sonra, dedi Elhamdülillah.

Sonra sordum babama, Bismillah ne demekti?

Sonra sordum anneme,  Elhamdülillah nedir?

Babam dedi yavrucuðum, yemeði bize Allah verir.

Onun için de baþlarken hep O'nun adý söylenir.

Yemeði bitirdikten sonra, O'na teþekkür edilir.

Yemeði bitirdikten sonra Elhamdülillah denir.

1-  Ýmanýn þartlarýný sayýnýz.

2-  Mü'min ve Müslüman kime denir?

3-  Kâfir ile münafýk arasýnda ne fark vardýr?

4-  Ýmaný tarif ediniz.

K- BÝR ÝLÂHÝ

L- SORULAR
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TEMMUZ / BÝRÝNCÝ HAFTA / DÖRDÜNCÜ GÜN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- MELEKLERE ÝMAN

C- MELEKLE ÞEYTANIN MÜCADELESÝ

D- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - Ettahýyyatü Duasýnýn Tekrarý -

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Araf Suresi, 23. Ayet)

F - BÝR ÝLÂHÝ

G - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

5) Es  Selâm: Tehlikelerden kullarýný selâmete çýkarandýr.

6) Es  Sabûr: Sabýr gösterendir.

Görmeden biliyoruz nurdan melekleri,

Dolaþýr aramýzda Allah'ýn kelebekleri.

Yapayalnýzken bile dertli deðildir baþým,

Saðýmda ve solumda melekler arkadaþým.

Ben onlarý göremem, onlar beni görürler.

Güzel düþüncelere güç ve kuvvet verirler.

Meleklere iman, imanýn þartlarýndandýr. Nuranî ve ruhanî varlýklardýr. Yemezler, içmezler, erkeklik 

ve diþilik söz konusu deðildir. Ýnsanlar gibi maddî bir hayat sürmezler. Asla Allah'a karþý isyan etmezler, 

verilen görevleri eksiksiz yerine getirirler. Sayýlarý belli deðildir. Ancak bunlar içinde büyük Meleklerin 

isimleri ve görevleri Kur'an-ý  Kerîm'de bizlere bildirilmiþtir.

1- Büyük Melekler:

Büyük melekler, akýlda kalmasý itibariyle  “CAMÝ” kelimesi ile de ifade edilebilir.

a) Cebrail (A.S.): Allah'tan aldýðý vahiyleri eksiksiz olarak peygamberlere getiren, Allah ile 

Peygamberler arasýnda elçilik yapan melektir. Cebrail'e Vahiy Meleði de denir.

b) Azrail (A.S.): Eceli gelen insanlarýn ruhlarýný Allah'ýn izniyle almakla görevli olan melektir. 

c) Mikail (A.S.): Kainatta meydana gelen sünnetullahýn (tabiat olaylarýnýn) meydana gelmesiyle 

ilgili melektir.

d) Ýsrafil (A.S.): Dünya hayatýnýn sona ermesini ve kýyamet hayatýnýn baþladýðýný bildirmekle 

görevli melektir.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- MELEKLERE ÝMAN

ÝMAN
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2- Diðer Bazý Meleklerin Ýsimleri ve Görevleri:

a) Kirâmen Kâtibin Melekleri: Ýnsanýn saðýnda ve solunda bulunan, insanlarýn günlük hayatta 

yapmýþ olduklarý iyilikleri ve kötülükleri âdeta bir kamera gibi sürekli kayýt altýna alan meleklerdir. Kur'an-ý 

Kerîm'de bu konu gayet açýk bir þekilde belirtilmiþtir. “And olsun ki insaný Biz yarattýk. Onun için nefisinin 

kendisine neler fýsýldadýðýný, neler telkin ettiðini de Biz çok iyi biliriz. Çünkü Biz, ona þah damarýndan daha 

yakýnýz. Zaten onun saðýnda ve solunda yerleþmiþ iki kayýtçý vardýr. Aðzýndan çýkan tek bir söz olmaz ki 

yanýnda bu iþ için hazýrlanmýþ gözcü olmasýn, onun söylediðini ve yaptýðýný kaydetmiþ olmasýn.”  (Kâf 

Suresi, 16. 17. 18. Ayetler) 

b) Münker ve Nekir Melekleri: Bunlar sual melekleri olup ölen kimselere kabirde sual sormakla 

görevli meleklerdir.

c) Hafaza Melekleri: Eceli gelmeyen insanlarý her türlü kaza ve belâlardan koruyarak onlarýn 

ölmemeleri için koruyan meleklerdir.

Kur'an-ý Kerîm'de “Herkesin bir eceli vardýr. O, ne bir saniye önce ne de bir saniye sonra gelir. 

Takdir edilen zamanda gelir.” buyruluyor. Nitekim etrafýmýzda cereyan eden olaylara bakarsak bunu 

apaçýk bir þekilde görürüz. Uçak düþüyor, birçok insan ölüyor; ama içinden kurtulanlar da oluyor. 

Apartmanýn 5. katýndan insan düþüyor, ölmüyor; ama sandalyeden düþüp ölen oluyor.  Dünyanýn en 

zengin adamýnýn eceli geldiðinde bütün doktorlar bir saniye bile yaþatamýyor. Bu ve benzeri olaylarý her 

gün yaþýyor ve duyuyoruz. Etrafýmýzdaki örnekleri hatýrlamak doðru olacaktýr. 

 

C- ÜÇ SORU ÜÇ CEVAP

Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye devrin ünlü ateistlerinden biri, arkadaþlarý ile gelerek üç sualinin 

olduðunu söyledi.  Mevlana hazretleri bu gelen ünlü ateisti ve arkadaþlarýný Þems-i Tebrizi'ye havale etti. 

Þems-i Tebrizi hazretleri mescidde, talebelere bir kerpiçle teyemmüm nasýl yapýlacaðýný gösteriyordu.  

Arkadaþlarý ile gelen Ateist üç durumu anlatarak üç sorularýnýn olduðunu söylediler. Þems-i Tebrizi; 

“Sorun” buyurdu. Ýçlerinden ünlü ateist arkadaþlarýnýn yanýnda böbürlenerek kendinden emin bir þekilde 

sorularýný sormaya baþladý.

Ýlk soru þöyleydi:

“Allah var dersiniz, ama görünmez. Göster de inanalým”

Þems-i Tebrizi hazretleri;

“Öbür sorunu da sor!” buyurdu.

“Þeytanýn ateþten yaratýldýðýný söylersiniz, sonra 
da ateþle ona azab edilecek dersiniz. Hiç ateþ ateþi yakar 
mý?.

Þems-i Tebrizi;

“Peki, öbür sorunu da sor!” diye buyurdu.

“Ahirette herkes hakkýný alacak, yaptýklarýnýn 
cezasýný çekecek diyorsunuz. Býrakýn insanlarý canlarý ne 
istiyorsa yapsýnlar  gönlünün istediði gibi yaþasýnlar 
karýþmayýn!” dedi.

Bu sorularýn üzerine Þems-i Tebrizi, elindeki kuru 
kerpiçi

adamýn baþýna vurdu. Soru sormaya gelen  ateist,

derhal zamanýn kadýsýna gidip, davacý olup þikayette bulundu.

“Ben soru sordum, o baþýma kerpiç vurdu” dedi. Kadýnýn huzuruna çýkan Þems-i Tebrizi, “O, soru 
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sordu ben de sadece cevap verdim.” dedi..

Kadý bu iþi açýklamasýný isteyince, Þems-i Tebrizi hazretleri söyle anlatt ý;
“Bana, Allahü Tealayý göster de inanayým, dedi. Þimdi bu ateisti baþýnýn aðrýsýný göstersin de inanayým. 
Yine bana, þeytan ateþten yaratýldý, ateþin þeytaný nasýl yakacaðýný sordu. Ben buna toprakla vurdum. 
Toprak onun baþýný acýttý. Hâlbuki kendi bedeni de topraktan yaratýldý. Yine bana, býrakýn herkesin caný ne 
isterse onu yapsýn. Bundan dolayý bir hak olmaz dedi. Benim caným onun baþýna kerpiç vurmak istedi ve 
vurdum. Niçin hakkýný arýyor? Aramasa ya! Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranýrsa, o sonsuz olan 
ahiret hayatýnda niçin hak aranmasýn?” diye taþý gediðine koyunca ünlü ateist kafasýný eðerek utanç 
içinde KADININ (hâkimin) huzurundan ayrýldý.

 

Ettahýyyatü Duasý (Tekrar)

Ettahýyyatü Lillahi ves-salavâtü vet-tayyibet. Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi 

ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve ala ibâdillahis-salihin. Eþhedü enlâ Ýlâhe illallah ve eþhedü enne 

Muhammeden abdühü ve resûluh.

Manasý

Dil ile beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi yalnýz Allah'adýr. Ey Mertebesi yüce olan nebi 

Muhammed! Allah'ýn selâmý ve bereketi sana olsun. Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allah'ýn iyi 

kullarýna olsun! Þahadet ederim ki Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur. Ve yine þahadet ederim ki 

Muhammed Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eðer bizi baðýþlamaz ve acýmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. 

Âmin

Teþekkür Ederim Allah'ým

Teþekkür ederim Allah'ým.

Seni çok seviyorum Allah'ým.

Sen Ganî'sin, Sen Rahîm'sin, 

Sen Kerîm'sin Allah'ým.

Sen seversin, sevilirsin,

Sen tek birsin Allah'ým.

D- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

E-Bir Ayet Meali Öðrenelim (Araf Suresi, 23. Ayet)

F- BÝR ÝLÂHÝ

Meþhur Voltaire'nin akrabasý olan bir çocuk henüz 9 yaþýndayken kilise'de din eðitimi almasý için 
bir Piskoposa teslim edilmiþ. Piskopos da çocuða demiþ ki:

- Yavrucuðum, eðer sen bana Allah'ýn nerede “olduðunu” söylersen sana bir portakal veririnim.
Zeki çocuk hemen þu cevabý vermiþ:
- Eðer siz bana Allah'ýn nerede “olmadýðýný” söyleyebilirseniz ben size iki portakal veririm.
Tolstoy'da: Gördüklerim beni görmediðim Yaratýcý'nýn  varlýðýna inanmaya zorluyor. Ancak Allah'a 

inandýðým zaman yaþadýðýmý anlamaya baþladým

ALLAH NEREDE?
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Bir gül aldým elime,

Görmem için göz verdin.

Koklamaya burnumu,

Tutmam için el verdin.

 

Teþekkür ederim Allah'ým.

Seni çok seviyorum Allah'ým.

Sen Ganî'sin, Sen Rahîm'sin.

Sen Kerîm'sin Allah'ým. 

Sen seversin, sevilirsin,

Sen tek birsin Allah'ým.

Anneciðimin sesini, 

Duymaya kulak verdin.

Ondan dua öðrendim, 

Söyletmeye dil verdin.

Teþekkür ederim Allah'ým.

Seni çok seviyorum Allah'ým.

Sen Ganî'sin, Sen Rahîm'sin, 

Sen Kerîm'sin Allah'ým.

Sen seversin, sevilirsin, 

Sen tek birsin Allah'ým.

1-  Melekler neden yaratýlmýþtýr?

2-  Kaç büyük melek vardýr? Görevlerini söyleyiniz.

3-  Meleklerin sayýlarý belli midir?

4-  Sual meleklerinin isimleri nedir?

5-  Namaz duasýný ezbere okuyalým.

          

G - SORULAR:
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TEMMUZ / BÝRÝNCÝ HAFTA / BEÞÝNCÝ GÜN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- CÝNLER 

C- ÞEYTANLAR 

D- BÝR HÝKÂYE

E- Günün Ezberlenecek Duasý Salâvat (Allahümme Salli)

F-  Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 286. Ayet)

G- ÝLÂHÝ (Anne  Baba Duasý)

H- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

7) El  Müheymin: Yarattýklarýný kollayandýr. 

8) El  Azîz: Üstün olan, güçlü kuvvetli olandýr.

Yatarken gece Bismillah deriz.

Sabah olunca Bismillah deriz.

Evlere huzur getir Hýzýr

Kahvaltý hazýr Bismillah deriz.

Abdest alýrken namaz kýlarken

Kur'an okurken Bismillah deriz.

Umut ve neþe gelir peþ peþe

Baþlarken iþe Bismillah deriz.

Cinler ve þeytanlar, saf ateþten yani dumansýz ateþ alevinden yaratýlmýþ ruhanî varlýklardýr.

Cinler de melekler gibi görünmeyen gizli varlýklar olup çeþitli suret ve þekle girmeye, zor iþler 

baþarmaya muktedir; fakat cins ve mahiyet bakýmýndan meleklerden ayrý yaratýklardýr.

Cinler arasýnda da insanlar gibi evlenme vardýr. Onlar da Allah'a iman ve ibadetle mükelleftir. 

Bazýlarý insanlar gibi isyankâr olup kâfir, bazýlarý da yine insanlar gibi itaatli mü'mindirler.

Cinler, Allah'ýn izni ve hükmü olmadan hiç kimseye ne iyilik, ne de kötülük yapabilirler. Cinler gaybý 

bilmez. Allah'ýn Peygamberlerine bildirdiði ilahi vahye tâbidirler.

Peygamberimiz, insanlara olduðu gibi cinlere de elçi olarak gönderilmiþ, teblið vazifesini cinler 

arasýnda da yerine getirmiþtir. Kur'an-ý Kerîm'deki Cin Suresinde bu husus, açýk bir þekilde beyan 

edilmektedir.

Þeytanlarýn hepsi isyankâr ve kâfirdirler. Sýrf þer iþleyen, insanlarý yoldan çýkarmakla meþgul olan 

varlýklardýr. Þeytanlarýn mü'mini ve itaatlisi yoktur. Her insan, içinde nefis yoluyla þeytanî fýsýldamalarý, ruh 

B- CÝNLER 

C-ÞEYTANLAR

CÝN VE ÞEYTAN
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yoluyla da melekî fýsýldamalarý duyar ve hisseder.  Ýyi bir iþe niyetlendiði zaman içinden teþvik eden duygu 

ile yapma diye engelleyen duyguyu hisseder. Yine kötü bir iþ yapmaya kalktýðýnda da yap diye fýsýldayan 

bir sesle yapma diye fýsýldayan bir sesi içinde duyabilir. Peygamberimizin buyruðuyla “en büyük savaþý 

insan kendi içinde duyar ve hisseder.” Bu savaþ melekî duygularla, þeytanî duygularýn çarpýþmasýdýr. 

Ýnsan, hangi sesi dinlerse o, diðerine galip gelir. Melekî duygularý dinler ve ona göre hareket ederse 

içindeki melek þeytana, þeytani duygularý dinlerse içindeki þeytan meleðe galip gelir.

Ýyi ile Kötünün Mücadelesi (Ýçimizdeki Melekle Þeytanýn Mücadelesi)

Yaþlý adam kulübesinin önünde torunu ile birlikte oturmuþ az ötede birbirleriyle boðuþup duran iki 

köpeði izliyorlardý. Köpeklerden biri beyaz, diðeri siyahtý. On iki yaþýndaki çocuk, kendini bildi bileli o 

köpekler dedesinin kulübesi önünde boðuþup dururlardý.

Dedesinin sürekli göz önünde 

tuttuðu, yanýndan ayýrmadýðý iki iri köpekti 

bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri 

yeterli olacak iken niye ötekinin de 

olduðunu, hem niye renklerinin illa da 

siyah ve beyaz olduðunu anlamak 

istiyordu artýk. O merakla sordu dedesine.

Yaþlý adam, bilgece ve tatlý 

gülümsemeyle torunun sýrtýný sývazladý.

-Onlar, benim için iki simgedir 

evlat, dedi.

-Neyin simgesi? diye sordu 

çocuk.

Yaþlý adam, derin bir nefes alýp 

rahatladýktan sonra yavaþ yavaþ 

konuþmaya baþladý.

- Ýyilik ile kötülüðün simgesi. Aynen þu gördüðün köpekler gibi. Ýyilik ve kötülük içimizde sürekli 

mücadele eder, durur. Onlarý seyrettikçe ben, hep bunu düþünürüm. Onun için yanýmda tutarým onlarý, 

dedi.

Çocuk, sözün burasýnda, mücadele varsa kazananý da olmalý, diye düþündü ve her çocuða has 

bitmeyen sorulara yenisini ekledi.

-Peki, hangisi kazanýr bu mücadeleyi dedeciðim? dedi.

Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktý torununa.

-  Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o, kazanacak. Ýçimizdeki þeytaný beslersek 

þeytan; içimizdeki meleðin fýsýldamasýný dinlersek melek kazanacak, diye cevapladý dede.

Gerçekten bir iþ yapmaya kalktýðýmýzda içimizde o iþin yapýlmasý ve yapýlmamasý konusunda iki 

duygunun çarpýþtýðýný hissederiz. Ýyi ise “yap” diye fýsýldayan meleðin simgesi vicdan, “yapma” diye 

fýsýldayan da þeytanýn içimizdeki sesi “nefis”tir. Dedenin dediði gibi biz meleðin ve þeytanýn 

fýsýldamasýndan hangisine uyarsak o güçlenecek ve bizi o yönlendirecektir.

Yüce Peygamberimiz de bu konuyu þöyle özetlemiþtir. Uhud Harbinden dönerken Medine'ye 

yaklaþýldýðýnda ashabýna “Küçük harpten büyük harbe dönüyoruz.” buyurmuþtur. Bu üzerine sahabeler 

sorarlar: “Ya Resûlullah, bundan daha kötü bir harp mi olur. Zira siz bu savaþta mübarek yanaðýnýzdan 

yara aldýnýz, diþiniz kýrýldý.” dediklerinde, Peygamberimiz, “En büyük savaþ insanýn kendi nefsiyle yapmýþ 

olduðu savaþtýr.” diyerek içimizdeki nefse (þeytana) dikkat çekmiþtir.  

D- BÝR HÝKÂYE
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Salâvat (Allahümme Salli)

Allahümme Salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammed'in kemâ salleyte alâ Ýbrâhime ve alâ Âli 

Ýbrâhim. Ýnneke hamidün mecid.

Manasý

Allah'ým Ýbrahim'e ve yakýnlarýna rahmet ettiðin gibi Muhammed'e ve onun ehline de rahmet et.  

Þüphesiz ki sen övülmeye layýk yüce þan sahibisin.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Rabbimiz! Unutursak veya hataya düþersek bizi sorumlu tutma! Bizden öncekilere yüklediðin 

gibi bize de aðýr yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediði iþleri de yükleme! Bizi affet, bizi 

baðýþla, bize acý! Sen bizim Mevlâmýzsýn. Kâfirler topluluðuna karþý bize yardým et. ÂMÝN.

Anne  Baba Duasý

Minik minik adýmlar atar iken ben

Bir elimden babam tuttu, bir elimden annem,

Rabbim hep sev onlarý ayýrma rahmetinden, 

Mahrum etme merhametinden,

Cennette de birbirimizden.

Þimdi onlar uzakta, ben uzaktayým.

Allah'ým sen her kuluna hep en yakýnsýn.

Rabbim hep sev onlarý ayýrma rahmetinden, 

Mahrum etme merhametinden,

Cennette de birbirimizden.

1- Cinler neden yaratýlmýþtýr?

2- Þeytanlarýn hepsi nedir?

3- Ýçimizdeki iyi ile kötünün mücadelesi neyin mücadelesidir?

4- Namaz duasýný ezbere okuyalým.

E- Günün Ezberlenecek Duasý

F-Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 286. Ayet)

G- ÝLÂHÝ 

H - SORULAR
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TEMMUZ / ÝKÝNCÝ HAFTA / ALTINCI GÜN

KÝTAPLARA ÝMAN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- KÝTAPLARA ÝMAN

C- SUHUFLAR 

D- BÜYÜK KÝTAPLAR

E- KUR'AN-I KERÎM'Ý TANIYALIM

F- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - Allahümme Barik -

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 147. Ayet)

H- BÝR ÞÝÝR

I - BÝR ÝLÂHÝ - Sarý Çiçek -

J- SORULAR

B- KÝTAPLARA ÝMAN

C- SUHUFLAR 

Ýnsanýn ömrü fanidir, yazýnýn ömrü ise daha kalýcý ve daha uzundur. Allah (C.C.) insanlarýn dünya 

ve ahiret saadetini temin etmek için peygamberleri vasýtasýyla kitaplar göndermiþtir. Böylece biz 

insanlara, hidayeti yani doðru yolu göstermiþtir. Allah'ýn Cebrail vasýtasýyla gönderdiði kitap ve sahifeler 

de gönderilen peygamberler tarafýndan zamanýnýn insanlarýna ve kendinden sonrakilere de duyurulmasý 

açýsýndan vahiy kâtipleri tarafýndan  yazýya dökülmüþtür. 

Bazý Peygamberlere Gönderilen Sahifeler

Hz. Âdem'e (A.S.) 10 Sahife

Hz. Þit'e (A.S) 50 Sahife  

Hz. Ýdris'e (A.S) 30 Sahife  

Hz. Ýbrahim'e (A.S.) 10 Sahife

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

9) El  Cebbâr: Dilediðini zorla yaptýrmaya gücü yetendir.

10) El  Mütekebbir: Her zaman büyüklüðünü gösterendir.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

Karýnca

Korkma küçük karýnca,

Ben seni ezer miyim?

Bir canlýyý yok edip

Rabbimi üzer miyim?

 

Kâinat ordusunun

Bir küçük neferisin.

Pek nazenin gövdenle

Bir sanat eserisin.

 

Þirin antenlerinle

Var bir mesaj salýþýn.

Tembellik olur mu hiç?

Haydi, haydi çalýþýn.
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Gönderilen Dört Büyük Kitap

Hz. Musa'ya (A.S.) Tevrat,

Hz. Davut'a (A.S.) Zebur, 

Hz. Ýsa'ya (A.S.) Ýncil, 

Hz. Muhammed'e (S.A.V.) Kur'an-ý Kerîm, gönderilmiþtir.

Peygamberimizden önce gönderilen bütün sahife ve kitaplar, belli bir zaman dilimi içinde belli 

kavim ve milletlere gönderilmiþtir. Ve zamanla da bunlarýn içine insan sözü karýþarak tahrif edilmiþlerdir. 

Yani aslý bozulmuþtur. Biz bunlara muharref kitaplar diyoruz

Kur'an-ý Kerîm, kendinden önce gelen 

kitaplarýn geliþini tasdik eder. Ancak bugünkü 

içeriðini tasdik etmez. Çünkü bu kitaplar, yukarýda 

da belirttiðimiz gibi hem bir zaman dilimi için 

gelmiþtir, hem de içine insan sözü karýþmýþtýr. Bu 

kitaplarla Kur'an-ý Kerîm'i karþýlaþtýrdýðýmýzda fark 

hemen göze çarpacaktýr. Mesela, Kur'an-ý 

Kerîm'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, “Âlemlerin 

Rabbi olan Allah'a hamdolsun.” diye baþlar. 

Tevrat'ta ise bu hitap, “Yahudilerin Rabbi Olan 

Yahova'ya hamdolsun.” diye baþlarken Ýncil'de 

ise “Ey Nasranîler!” diye hitap eder. Kur'an-ý 

Kerîm'de ise hitaplar, “Ey insanlar, ey inananlar!” 

sözleriyle ifade edilir. 

Kur'an-ý Kerîm, ilâhî kitaplarýn sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muhammed'e gönderilmiþtir. 

Günümüze kadar hiç deðiþmediði gibi, kýyamete kadar da hiç deðiþmeyecektir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-

ý Kerîm'de “O'nu biz indirdik, muhafazasý da kýyamete kadar bize aittir.” buyurmaktadýr.

Allahümme Barik

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ Ýbrahime ve alâ âli 

Ýbrahime inneke hamidün mecid.

Manasý

Allahým! Muhammed'i ve ehlini,  Ýbrahim'i ve yakýnlarýný mübarek kýldýðýn gibi mübarek kýl. Þüphe 

yok ki övülmüþ yalnýz sensin. Gerçekten þan ve þeref sahibi de sensin.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Beni anýn ki ben de sizi anayým, bana þükredin, sakýn nankörlük etmeyin. Ey iman edenler sabýr ve 

namaz ile Allah'tan yardým isteyin Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 

D -BÜYÜK KÝTAPLAR

E- KUR'AN-I KERÎM'Ý TANIYALIM

F- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 147. Ayet)
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- BÝR ÝLÂHÝ

Sarý Çiçek 

Sordum sarý çiçeðe

“Annen baban var mýdýr?

Çiçek eydür, derviþ baba:

Annam babam topraktýr.

Hak lâ ilâhe illallah Allah

Lâ ilâhe illallah.

 

Sordum sarý çiçeðe

Sizde ölüm var mýdýr?

Çiçek eydür, derviþ baba:

Ölümsüz yer var mýdýr?

Hak lâ ilâhe illallah Allah

Lâ ilâhe illallah.

J- SORULAR 

1-Büyük kitaplar hangileridir?

2-Suhuflar hangileridir?

3-Bizim Kitabýmýz nedir?

4-Namaz duasýný ezberleyelim.

H- BÝR ÞÝÝR

Her varlýðý sen yarattýn,

Nimetlerinle donattýn,

Yeri göðü sen yarattýn,

Daðla ýrmakla donattýn,

Allah'ým seni çok seviyoruz.

Allah'ým teksin biliyoruz.

Allah'ým rahmet diliyoruz.

Allah'ým seni çok seviyoruz.

 

Sordum Sarý çiçeðe

Evlat kardeþ var mýdýr?

Çiçek eydür, derviþ baba:

Evlat kardeþ yapraktýr.

Hak lâ ilâhe illallah Allah

Lâ ilâhe illallah.

 

 

Sordum sarý çiçeðe

Sen beni bilir misin?

Çiçek eydür, derviþ baba:

Sen Yunus deðil misin?

Hak lâ ilâhe illallah Allah

Lâ ilâhe illallah.
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TEMMUZ / ÝKÝNCÝ HAFTA / YEDÝNCÝ GÜN

PEYGAMBERLERE ÝMAN

A -ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- PEYGAMBERLERE ÝMAN

C- PEYGAMBERLERÝN ÝSÝMLERÝ

D- PEYGAMBERLERÝN SIFATLARI

E- BÝR ÞÝÝR

F- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - I. Kunut Duasý -

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 186. Ayet)

H- BÝR ÝLÂHÝ

I - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

11) El  Hâlik: Yaratan, yoktan var edendir.

12) El  Bârî: Kusursuz yaratandýr.

Bir Mani

Ne oynarsýn, ne oynarsýn?

Bu oyunda ne bulursun?

Aç kitabý, çalýþ dersine,

Kendini yükseklerde bulursun.

Ýmanýn þartlarýndan dördüncüsü peygamberlere imandýr. Peygamberlik, Allah vergisidir. 

Çalýþmakla, çok ibadet etmekle ulaþýlacak bir mertebe deðildir. Allah, kullarý arasýndan seçtiði bu seçkin 

insanlarla emir ve yasaklarýný kullarýna bildirmek üzere Peygamberleri görevlendirmiþtir.

Ýlk peygamber Hz. Âdem (A.S.) olup son Peygamber de Hz. Muhammed (S.A.V)'dir. Kur'an-ý 

Kerîm'de 28 peygamberin ismi geçmektedir. Bu peygamberlerin adlarý sýrasý ile þöyledir:

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- PEYGAMBERLERE ÝMAN

C- PEYGAMBERLERÝN ÝSÝMLERÝ

1- Hz. Âdem

2- Hz. Ýdris

3- Hz. Nuh

4- Hz. Hud

5- Hz. Salih

6- Hz. Ýbrahim

7- Hz. Lut

8- Hz. Ýsmail

9- Hz. Ýshak

10- Hz. Yakup

11- Hz. Yusuf

12- Hz. Eyyup

13- Hz. Þuayb 

14- Hz. Musa

15- Hz. Harun

16- Hz. Davut

17- Hz. Süleyman

18- Hz. Ýlyas

19- Hz. Ýlyasa

20- Hz. Zülkiyf 

21- Hz. Yunus

22- Hz. Zekeriya

23- Hz. Yahya

24- Hz. Ýsa

25- Hz. Muhammed (SAV)
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Bu peygamberlerin dýþýnda Kur'an-ý Kerîm'de ismi geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn'in isimleri 

de zikredilmektedir. Ancak bu isimlerin peygamber olup olmadýklarý kesin olmamakla birlikte Nebi 

olduklarýný söyleyen Ýslam Âlimleri de bulunmaktadýr.

Ýlk insan ve ayný zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem'le Peygamberimiz Hz. Muhammed 

arasýnda bir rivayete göre 124 bin, diðer bir rivayete göre de 224 bin peygamber gönderilmiþtir. Çünkü 

Kur'an-ý Kerîm'de Yüce Allah “Biz hiçbir kavme peygamber göndermeksizin onlarý hesaba çekmeyiz.” 

buyurmaktadýr. Yine Yunus Suresinin 47. Ayetinde “Her ümmetin bir peygamberi vardýr.” buyurmaktadýr. 

Bu ayetten de anlýyoruz ki Hz. Muhammed'den önce tüm kavimlere ve milletlere peygamber 

gönderilmiþtir.

Peygamberlerin sýfatlarý þöyle belirtilmiþtir:

1- Doðru olmalarý (Sýdk)

2- Güvenilir olmalarý (Emanet)

3- Çok zeki ve akýllý olmalarý ( Fetânet)

4- Günahsýz olmalarý (Ýsmet)

5- Allah'tan aldýklarý emirleri insanlara eksiksiz bildirmeleri (Teblið)

Peygamberlerin Ýsimleri

Âdem ile Ýdris, Nuh ile Hud'dur       

Salih, Þuayb, Ýbrahim ve Lût'tur.

Ýsmail, Ýshak, Yusuf'la Yakup,

Davut'la Musa, Harun'la Eyyup

Zülkiyf'le Yunus, Ýlyas, Süleyman

Hem Elyasa'dýr, Yahya ile Lokman 

Üzeyr u Ýsa, Hem Zekeriyya

Bir de son mahbub-u Hüda 

Muhammed Mustafa (S.A.V.)

I. Kunut Duasý

Allhümme innâ nesteînüke ve nestaðfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netübü ileyke ve 

netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l-hayra küllehü neþküruke ve lâ nekfüruke ve nahlaû ve netrukü men 

yefcürük.

Manasý

Allahým! Biz senden yardým isteriz. Günahlarýmýzý örtmeni, doðru yola iletmeni dileriz. Allahým! 

Sana iman ederiz, tövbe edip sana döneriz. Ýþlerimizde sana dayanýr ve sana güveniriz, seni överiz. Ve 

bütün hayýrlar sendendir. Verdiðin bunca nimetlerden dolayý sana þükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Sana 

karþý nankörlük eden günahkârý bir yana iter, onunla ilgimizi keseriz.

D- PEYGAMBERLERÝN SIFATLARI

E- BÝR ÞÝÝR

F- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý
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Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Kullarým sana, Beni sorduðunda (söyle onlara); Ben, onlara çok yakýným. Bana dua ettikleri vakit 

dua edenin dileðine karþýlýk veririm. O halde ( kullarým da) benim davetime uysunlar ve bana inansýnlar ki 

doðru yolu bulalar.

(Rahmeti Bol Padiþah)

Ey Rahmeti bol padiþah!

Cürmüm ile geldim Sana.

Ben iþledim hadsiz günah,

Cürmüm ile geldim Sana.

Senin adýn Gaffar iken

Ayýp örtücü Settâr iken

Kime gidem Sen var iken

Cürmüm ile geldim Sana.

1- Peygamberler Allah'ýn nesidir?

2- Peygamberlerin isimlerini sayýnýz.

3- Peygamberlerin sýfatlarý nelerdir?

4- Çok ibadet etmekle peygamber olunur mu?

5- Kunut Duasýný ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 186. Ayet)

H- BÝR ÝLÂHÝ

Size Ne Ziyan Gelir?

I - SORULAR

Ünlü Veli Maruf Hazretleri Dicle kenarýnda oturmuþ öðrencileriyle sohbet ederken uzaktan bir 

kayýðýn gelmekte olduðunu bu kayýkta kadýnlý erkekli insanlarýn içerek eðlendiklerini baðýrýp çaðýrdýklarýný 

gördüler. Bu manzara karþýsýnda bir talebe hocasý Marufa' “ Bunlar ne kadar utanmaz insanlar, beddua 

buyurun da bir daha kötü harekette bulunmasýnlar!” Maruf Hazretleri huþu ile ellerini kaldýrdý “ yarabbi! 

sen bu kullarýný dünyada sevindirdiðin gibi ahirette de sevindir” talebeler þaþkýndý. Nihayet içlerinden birisi 

cesaret edip sordu. “ Efendimiz ettiðiniz beddua deðil, en güzel dua. Nasýl oluyor bu?” diye sorduðunda 

Maruf Hazretleri  “ Eðer Allah bunlarý affedip cennetine alýrsa size ne ziyan gelir?”
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TEMMUZ / ÝKÝNCÝ HAFTA / SEKÝZÝNCÝ GÜN

KAZA VE KADERE ÝMAN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- KAZA VE KADERE ÝMAN

C- BENÝM ÝRADEM KUVVETLÝ BEN YANLIÞ YAPMAM!

D- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - I. Kunut Duasý (Tekrar) -

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 147. Ayet)

F  BÝR ÝLÂHÝ

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

13) El  Musavvir: Her þeye þekil verendir.

14) El  Gaffâr: Maðfireti, baðýþlamasý çok olandýr.

Bir Mani

Kader beyaz kaðýt üzerine 

Sütle yazýlan yazý

Elinde ise gel ayýr, 

Beyazdan beyaza

Kaza ve kadere iman, imanýn þartlarýndandýr.

Kader, Allah'ýn ezelden ebede kadar olmuþ ve olacak þeylerin zamanýný ve yerini bilmesidir.

Kaza, Ezelde Allah'ýn bilip ve takdir ettiði olaylarýn zamanýnda meydana gelmesine denir.

Bir insanýn annesinin, babasýnýn kim olduðu ve olacaðý; saçýnýn, gözünün, teninin renginin ne 

olacaðý ve nerede doðacaðý, nerede ve ne þekilde öleceði tamamen kaza ve kader iliþkisine baðlýdýr. 

Allah'ýn bilgisi ve iradesi dýþýnda hiçbir þey olmaz.  Daha basit bir misalle arz edecek olursak kaç yýl 

yaþayacaðýmýz, nerede, hangi sebeple öleceðimiz  “kader”dir. Zamaný gelince ölmemiz de “kaza”dýr.

Allah'ýn her þeyi bilmesi demek, insanýn rüzgârýn önündeki bir yaprak veya deniz üzerindeki bir 

çöp gibi tamamen iradeden yoksun bir varlýk gibi deðildir. Nasýl sýnýfa giren öðretmen öðrencilerin ders 

çalýþmasýna ve genel davranýþlarýna bakarak öðrenciler hakkýnda bir bilgiye sahipse, Allah da yarattýðý 

insanýn iradesini ne þekilde kullanacaðýný bilmesi, onun öyle yapmasý demek deðildir. Daha açýk ve çokça 

bilinen bir misalle konuyu açýklýða kavuþturabiliriz

Mesela, 2008 yýlýnýn takvimleri 2007 yýlýnýn Kasým ve Aralýk aylarýnda çýkýyor ve biz de bunlarý satýn 

alarak evimizin duvarýna asýyoruz. Bu takvimlere baktýðýmýzda 2008 yýlýnda ayýn ve güneþin ne zaman 

tutulacaðý astronomi bilginleri tarafýndan tespit edilip takvimlere yazýlmýþ.

Þimdi sorumuzu soralým: Takvimlere güneþin tutulacaðý yazýldýðý için mi güneþ tutulmasý oluyor, 

yoksa güneþ tutulacaðýný bilginler daha önceden hesaplayýp tespit ettiði için mi? Takvimlere yazýlmasaydý 

A  ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- KAZA VE KADERE ÝMAN
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güneþ ve ay tutulmasý olmayacak mýydý? Elbette tutulacaktý. Öyleyse, takvime yazýldýðý için güneþ 

tutulmuyor. Güneþ ve ayýn tutulacaðý önceden biliniyor ve takvime yazýlýyor.

Kulun kaderi de aynen bunun gibidir. Allah (C.C.) takdir ettiði için biz yapmýyoruz, tam aksine 

bizim cüz'î irademizi ne yönde kullanacaðýmýzý Allah biliyor.

Allah yarattýðý hiçbir kulunu baþýboþ býrakmamýþtýr. Onun amel ve davranýþlarýný melekler 

vasýtasýyla da kontrol altýna almýþtýr. Nasýl insanlar, insanlarýn iyiliklerini ve güzelliklerini, iþlediði suçlarý gizli 

kameralarla kayýt altýna alýp bu kayýtlarý o kiþinin önüne koyduklarýnda o kiþinin yüzü kýzarýp itiraz etmeye 

mecali kalmýyorsa buluð çaðýndan itibaren her insanýn yaptýðý amelleri de melekler tarafýndan kaydedilip 

kýyamette önünden arkasýndan saðýndan, solundan önüne konulacaktýr.

Ýnsanda cüz'î irade vardýr. Bu cüz'î iradenin fonksiyonunun daha iyi anlaþýlmasý için þöyle ifade etmeye 

çalýþalým.

Bir apartman düþünün! Üst katlarý gayet 

konforlu döþenmiþ ve lütuflarla dolu.  Bodrum 

katý ise gayet pejmürde, iþkence aletleriyle ve 

sýkýntý verici eþyalarla dolu. Herhangi bir þahýsýn 

bu apartmanýn asansörü içinde bulunduðunu 

düþünelim. Ve bu þahsa da bu apartmanýn 

durumu hakkýnda daha önceden bilgi verilmiþ. 

Bu þahýs asansöre girdiðinde üst katýn 

düðmesine bastýðýnda lütuflara mahzar olacaðý 

çok güzel nimetlerle karþýlaþacaðý lüks bir 

hayatýn kendisine sunulacaðýný biliyor. Alt katýn 

düðmesine bastýðýnda ise azaba ve sýkýntýlara 

uðrayacaðý ýstýraplý bir hayata uðrayacaðý 

kendisine bildirilmesine raðmen, bu þahsýn 

burada yapacaðý tek þey, sadece hangi 

düðmeye basýlacaðýna dair karar vermesi ve 

buna göre harekete geçmesi olacaktýr. Asansör, 

o zatýn kudret ve iradesiyle deðil, belirli fizikî ve 

mekanik kanunlarla hareket etmektedir. Yani üst 

kata kendi gücü ile çýkmadýðý gibi alt kata da 

kendi gücü ile inmemektedir. Bununla beraber 

asansörün nereye gideceðinin tayini, içindeki 

þahsýn iradesine býrakýlmýþtýr.

Ýnsanýn kendi iradesiyle yaptýðý bütün 

iþler, bu ölçüyle deðerlendirilebilir. Mesela Cenab-ý Hak, meyhaneye gitmenin haram, camiye gitmenin ise 

faziletli olduðunu insanlara bildirmiþ bulunmaktadýr. Ýnsan bedeni ise kendi iradesi ile misaldeki asansör 

gibi her iki yere de gitmeye müsait yapýdadýr.

Kâinattaki faaliyetlerde olduðu gibi beden içindeki faaliyetlerde de insanýn iradesi söz konusu 

olmamakta ve insan bedeni “küllî” adý verilen Ýlâhî kanunla hareket etmektedir. Fakat onun nereye 

gideceðinin tayini, insanýn irade ve ihtiyarýna býrakýlmýþtýr. O, hangi düðmeye basarsa yani nereye gitmek 

isterse beden oraya doðru hareket etmekte, dolayýsýyla gideceði yerin mükâfatý veya cezasý, o insana ait 

olmaktadýr.
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"Benim iradem kuvvetli, ben yanlýþ yapmam!" demeyelim. Ýnsan, kendi tecrübelerinden; akýllý 

insan ise baþkalarýnýn tecrübelerinden faydalanan insandýr.

* Hiçbir kumarbaz, kaybederim düþüncesiyle masaya oturmaz. Hep kazanacaðý umuduyla 

masaya oturur.

* Hiçbir insan, kötü yola “Ben kötü olacaðým.” diye düþmez. Farkýnda olmadan bu yola düþer. 

Týpký bir sineðin bal çanaðýna konup yeteri kadar balý hortumuyla yudumladýktan sonra uçmak 

istediðinde ayaklarýný baldan kurtarýp uçamadýðý gibi insan da bir kez bataklýða batmaya görsün; bala 

batan sinek gibi o bataklýktan çýkamaz.

* Mal, makam, þehvet hýrsý, insanlarýn gözünü ve aklýný perdeler. Ýnsanýn vicdanýný tozlu bir ayna 

haline getirir. Artýk gerçeði görmekte güçlük çekmeye baþlarlar.

* Ýnsandaki cinsî duygular kendi halinde býrakýlýrsa zararlý olmaz. Bu duygular meþru olmayan 

yollara meylettiði takdirde haramlarla göz göze gelir. Ýþte ondan sonra insanýn ruhunda uyuyan yýlan 

uyanmýþ, akrebin kýskacýna girmiþ yani tuzaða düþmüþ demektir. Bu noktadan sonra irade saf dýþý kalarak 

sahibini arzu etmediði istikâmete doðru sürüklemeye baþlar.

* “Benim iradem kuvvetli, imaným saðlamdýr. Ben böyle yanlýþlar yapmam! Beni böyle þeyleri 

seyretmekten men etmeyin!” diyemez. Hamama girip de terlemeden çýkan insan gördünüz mü? Ýnsan 

mutlaka gördüðünün ve duyduðunun etkisinde kalýr.

Cinsî duygularý tahrik edilen insan, artýk insanî duyuþ, düþünüþ ve davranýþ açýsýndan normal 

deðildir. Týpký öfkelenen insanýn normal insan olmadýðý gibi.  Gazaba gelen insan, bir anda tetiði çekiyor 

ve adam öldürebiliyor. Ama sonraki piþmanlýðý da fayda etmiyor.

Sonuç olarak iyiye de kötüye de yönelmenin kararý kendi elimizdedir.

I. Kunut Duasý (Tekrar)

Allhümme innâ nesteînüke ve nestaðfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netübü ileyke ve 

netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l-hayra küllehü neþküruke ve lâ nekfüruke ve nahlaû ve netrukü men 

yefcürük.

Allahým! Biz senden yardým isteriz. Günahlarýmýzý örtmeni, doðru yola iletmeni dileriz. Allahým! 

Sana iman ederiz, tövbe edip sana döneriz. Ýþlerimizde sana dayanýr ve sana güveniriz, seni överiz. Ve 

bütün hayýrlar sendendir. Verdiðin bunca nimetlerden dolayý sana þükrederiz ve nankörlük etmeyiz. Sana 

karþý nankörlük eden günahkârý bir yana iter, onunla ilgimizi keseriz.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ey Rabbimiz! Günahlarýmýzý ve iþimizdeki taþkýnlýðýmýzý baðýþla. Ayaklarýmýzý sabit kýl. Kâfirler 

topluluðuna karþý bizi muzaffer eyle.

C- BENÝM ÝRADEM KUVVETLÝ BEN YANLIÞ YAPMAM!

D  Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

Manasý

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 147. Ayet) 
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Milki bekâdan gelmiþem, fâni cihaný neylerem.

Ben dost cemalin görmüþem, hûri cihâný neylerem.

Ýsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem.

Musa'yý didar olmuþam, ben “lenterani” neylerem.

Ýsmâilem Hakk yoluna, canýmý kurban eylerem.

Çünkü bu can kurban sana, ben koç kurban eylerem.

T. Emiroðlu, Hacattepe Üniversitesinde çalýþan bir laboratuar teknisyenidir. Burada yedi yýl 

çalýþtýktan sonra baba memleketi olan Trabzon'a tayinini ister. Bu arada tayini çýkmadan önce “Beyin 

Cerrahisi” bölümünde ameliyatlarda kullanýlan çok önemli bir cihazý çalar ve Ankara'daki özel bir 

hastahaneye satar. Hastahane kayýtlarýna “meçhul bir hýrsýzlýk vakasý” olarak geçer. 

Trabzon'a yerleþen T. Emiroðlu, buradaki görevini yürütürken bir gün hiç beklemediði bir telefon 

gelir. 6 yaþýndaki oðlu balkondan aþaðý düþmüþtür. Çok acele olarak hastahaneye kaldýrýlýr, fakat cihazlar 

yeterli deðildir. Acele olarak Hacattepe Üniversitesine nakledilir. 

Daha önce hastahanenin personeli olduðu için T. Emiroðlu'nun çocuðuna özel bir ilgi gösterilir. 

Çocuðun ameliyatý için gerekli olan cihazýn hastahanede olmadýðý, daha önce kaybolduðu söylenir. T. 

Emiroðlu'nun kafasý dank eder. Sattýðý yere koþarak gider ve cihazý alýr gelir; ama artýk çok geçtir. Hasta 

hayatýný kaybetmiþtir. Bu acýya dayanamayan T.Emiroðlu,  bu vicdan azabýndan kurtulamaz. Ýntihar 

ederek kendince bu sorumluluktan kurtulduðunu düþünür. (Ulusal Basýndan)

1-  Kaza ve kadere iman neyin þartlarýndandýr?

2-  Ýnsanda nasýl bir irade vardýr?

3-  Ýnsan, yaptýklarýndan niçin sorumludur?

4-  Kunut duasýný ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.

F- BÝR ÝLÂHÝ

Yaþanmýþ Bir Hikâye

G- SORULAR

NASIL BÝR DUYGU?

Birgün Napolyon düþman askerlerinden kaçarken kendisini tanýyan bir bakkal dükkanýna 
sýðýnmýþ ve bakkala hemen kendisini saklamasýný emretmiþ. Bakkal'da Napolyon'u müsait bir yere 
saklayýp biraz sonra gelen düþman askerlerine de “Az evvel biri koþarak  þu tarafa kaçtý!” diye düþman 
askerlerini savuþturmuþ.

Nihayet az sonra Napolyon'un muhafýzlarý yetiþmiþler Bakkal ömründe bir daha 
karþýlaþamayacaðý Napolyon'a sormuþ: “ Efendim! Af buyurun  ama merak ettim , ölümle  bu denli burun 
buruna gelmek  nasýl bir duygu?”

Napolyon birden öfkelenmiþ , “sen kim oluyorsun da benimle böyle dalga geçercesine 
konuþabiliyorsun?” diye baðýrmýþ. Hemen askerlerine, adamcaðýzý kurþuna dizmelerini emretmiþ.

Askerler bakkalýn gözünü baðlayýp karþýsýna dizilmiþler. Mermiler namlulara sürülmüþ, artýk “ 
Ateþ!” emri verilecek… Adamcaðýz  “Ah, ne yaptýn sen? Þimdi ölüp gideceksin!” diye düþünürken 
arkadan bir çift el uzanmýþ. Tek cümleyle cevaplamýþ Napolyon: “Ýþte böyle bir duygu”
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TEMMUZ / ÝKÝNCÝ HAFTA / DOKUZUNCU GÜN

AHÝRETE ÝMAN

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- AHÝRETE ÝMAN

C- OKUMA PARÇASI - Hz. Ali -

D- OKUMA PARÇASI - Mezar Aðacý -

E- OKUMA PARÇASI - Arkadaþým Doðan Bey -

F- BÝR ÞÝÝR - Ahiret -

G- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - II. Kunut Duasý -

H- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Kâf Suresi, 16. Ayet)

I -BÝR ÝLÂHÝ

J- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

15) El  Kahhâr: Kahreden, cezalandýrandýr.

16) El  Vahhâb: Baðýþlayandýr.

Ecel aldý, yer gizledi,

Fani dünya kime kaldý?

Gelimli gidimli dünya, 

Ahiri ölümlü dünya!

Niceleri geldi, neler istediler.

Sonunda dünyayý býrakýp gittiler.

Sen hiç gitmeyecek gibisin, deðil mi?

O gidenler hep senin gibiydiler.

Ahiret demek, insanýn öldükten sonra tekrar dirilip dünyadaki amellerine göre hesaba çekilmesi 

demektir. Genelde insanlar kýyamet için Ýsrafil'in (a.s) “sûr”u üflemesini bekler. Aslýnda hiç de “sûr”u 

beklemeye gerek yok. Her insanýn ölümü hem küçük  hem de büyük kýyametin baþlangýcý demektir. Al-i 

Ýmran Suresinin 185. Ayetinde “Her insan ölümü tadacaktýr.” buyruluyor.  Ölen her insan mutlaka 

dirilecektir. Ýnsanoðlu bu dünyada yaptýðý her iþinden hesaba çekilecektir. Zerre kadar yaptýðý þer ve 

hayýrlara ait kamera kayýtlarý önüne konacak, dünyada iken Allah'ýn emir ve yasaklarýna uygun olarak 

yaþayanlar cennete, günahkârlar da bu dünyada suç iþleyenlerin ceza evlerine gönderildiði gibi 

cehenneme gideceklerdir.

Kur'an-ý Kerîm'de cennetin tasviri, “Yüklü dallarý bükülmüþ kiraz aðaçlarý, üst üste dizili meyve 

sarkmýþ muz aðaçlarý, yayýlýp uzanmýþ gölgeler, durmaksýzýn akan sular ve daha bir çok meyveler 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- AHÝRETE ÝMAN
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arasýnda, kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan meyveler…” þeklinde yapýlmýþtýr. 

Hz. Ali (r.a.)

Hz. Ali, Allah'a inanmayan bir komþusu ile bir tartýþma esnasýnda ona þöyle hitap eder.

- Ey Allahsýz! Sen Allah'ý, ahireti, öldükten sonra dirilmeyi, cenneti, cehennemi kabul etmiyorsun. 

Eðer bunlar, senin dediðin gibi yoksa ölen insan toprak olup çürüyüp gidecekse ben de toprak olup 

giderim. Amma benim inandýðým gibi ahiret varsa insanlar dirilip hesaba çekilecekse cennet, cehennem 

varsa ki mutlaka vardýr; o halde bütün peygamberlerin haber verdiði sonsuz cehennem hayatýna nasýl 

dayanacaksýn? Bu güzelim dünyada ömür boyu cezaevinde kalacaðýný düþündüðünde nasýl ki bu hayat 

sana zindan olacaksa öbür dünyadaki piþmanlýðýn buradaki ile kýyaslanmasý mümkün bile deðildir.” 

deyince bir an baþýný iki elinin arasýna alýp derin derin düþünen o inançsýz komþu, inanmaktan baþka çare 

olmadýðýný anlar ve þahadet getirerek Müslüman olur.

Yeni taþýndýðý apartmanýn bahçesine, halk arasýnda adýna “mezarlýk aðacý” da denen selvi 

aðaçlarýndan dikmiþti Nuri Bey! Niyeti, aðaca baktýðýnda öbür dünyayý da hatýrlamaktý. Elbette ölümden 

kaçýþ yoktu… Nuri Bey'in gayesi, dünyada 

kazanmaya çalýþýrken âhîretin varlýðýný da 

unutmamaktý. Çünkü Peygamberimizin iki 

kalýcý nasihatini hiç unutmuyordu Nuri Bey. 

Onlardan biri Kur'an-ý Kerîm'i, diðeri ise ölümü 

unutmamaktý. Daire komþularý da onun bu 

düþüncesinden ve yaþantýsýndan etkilenirlerdi. 

Ona karþý ayrý bir saygý duyarlardý. 

Bir gün, apartmanýn önündeki aðaçlarý 

sularken yoldan geçen hanýmlardan biri, Nuri 

Bey'e yaklaþýp sordu. 

- Apartmanýn üst katý boþ gözüküyor, 

acaba kiralýk mý? 

Nuri Bey, soruyu soran hanýma, 

“Sahibi taþýnacak.” demeye kalmadan, gruptaki hanýmlardan birisi sinirli bir þekilde lafa karýþtý. 

- Ne yapýyorsun Semra? Deli misin Allah aþkýna? diye arkadaþýna çýkýþtý. Arkadaþý:

- Ayol, niye deli olayým Mehtap! Sana yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Sen kiralýk ev aramýyor 

musun? diye karþýlýk verdi, adý Semra olan.

- Teþekkür ederim. Ev arýyorum da yalnýz hiç bu binadan ev kiralanýr mý? diyerek sitemkâr bir ses 

tonuyla söylendi Mehtap Haným.

- Neden? diye þaþkýnlýðýný atmaya çalýþan Semra Hanýma, durumu anlatmaya çalýþýyordu Mehtap 

Haným.

- Durumu görmüyor musun? diye apartmanýn önündeki aðacý göstermeye çalýþýyordu kaþ göz 

iþaretiyle.

Semra Haným, þöyle bir etrafýna bakýndýktan sonra sordu:

-Ben bir þey göremiyorum, sen ne görüyorsun? diyerek daha da þaþkýn bir hâlde sordu. 

Ev arayan Mehtap, müstehzi bir ifadeyle cevap verdi. 

- Ne göreceðim Semracýðým. Baksana, bahçeye mezarlýk aðaçlarý dikmiþler. Bu binada her gün 

C- OKUMA PARÇASI

D- OKUMA PARÇASI

Mezar Aðacý
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bunlara bakarak yaþanýr mý?

Selvi aðaçlarýndan rahatsýz olan Mehtap son sözünü söyledi:

- Yürü Allah aþkýna! Memlekette kiralýk daire mi kalmadý? Ölümü hatýrlatan aðaçlarýn olduðu yerde 

oturmam ben!

Onlar hýzla uzaklaþýrken Nuri Bey de selvi aðacýnýn altýnda þaþkýn halde kalakalmýþtý.           

Bu olayý, yakýn dostlarýna “ibret vakasý” olsun diye anlatmýþtý. Dostlarý arasýnda Mehtap Hanýmý 

tanýyanlar çýktý.

Neyse uzatmayalým, yýllar yýllarý kovaladý. Bir gün öðle vakti semt camisinde Nuri Beyin kulaðýna, 

cenazenin baþýndaki imamýn gür sesi geldi:

- Hatun kiþi niyetine!” 

Nuri Bey de cenaze namazýna iþtirak etti. Namazdan sonra cemaatten biri, Nuri Beyin kulaðýna 

eðilerek þunlarý söylüyordu:

- Namazýný kýldýðýn bu kadýnýn kim olduðunu biliyor musun?

- Bilmiyorum, dedi, Nuri Bey. Arkadaþý devam etti:

- Vaktiyle senin bahçede, mezarlýk aðacý görmeye dayanamayan bir kadýn vardý ya namazýný 

kýldýðýn cenaze, iþte o kadýnýn… Þimdi onu götürüyorlar ve bir selvi aðacýnýn dibine kazýlan mezara 

gömecekler.” 

Her can ölümü tadacaktýr. Ölmemeye çaremiz yok.

Arkadaþým Doðan Bey

Hayri Bey, uzun zamandan beri görmediði arkadaþýna rastladý çarþýda. Çok sevindi elbette. Daha 

sonrasýný kendinden dinleyelim. 

Arkadaþým Doðan'la karþýlaþtýðýmýzda ezan okunuyordu. Kýsa bir hoþ beþten sonra: 

- Haydi, Doðan, camiye gidelim. Bugün Cuma! dedim. 

Doðan'ýn namaza karþý 

soðuk olduðunu yýllar öncesinden de 

biliyordum. Ama belki deðiþmiþtir, 

düþüncesiyle Cuma namazýna 

beraber gitmeyi teklif ettim. Ama 

üzülerek gördüm ki yýllar geçmiþti, 

Doðan'ýn fiziði deðiþmiþti, saçý baþý 

aðarmýþ, yüzünde derin çizgiler, 

gözlerinin altýnda avuç içi kadar mor 

halkalar oluþmuþ, benim gibi artýk 

m e r d i v e n i n  t e r s i n e  d o ð r u  

basamaklarýnýn sonuna yaklaþmýþtý. 

F a k a t  D o ð a n  o l a r a k  h i ç  

deðiþmemiþti. 

- S e n  b e n i m  c a m i y e  

gitmediðimi biliyorsun Hayri! dedi ve devamla:

-Boþuna ýsrar etme, sen git bizim için de dua et! diye teklifimi boþa çevirdi. 

- Neden direniyorsun be Doðan! dedim. Bu geliþin bir de gidiþi var. Bak, biz artýk yaþýmýzý baþýmýzý 

aldýk. Nereye varacak bu iþin sonu? diyerek ikna edebileceðimi düþündüm. 

Cevaben bana: 

- Ne bileyim, olmuyor iþte! dedi. Belki çevrenin tesiri, belki de… Her neyse… Hem sana bir þey 

E- OKUMA PARÇASI
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söyleyeyim mi Hayri, pantolonumun ütüsü bozulur, diye endiþe ediyorum! demez mi? Ýster istemez 

güldüm ve: 

- Herhalde þaka yapýyorsun Doðan, bunun için namaz terk edilir mi? dedim, gülüþtük. 

Yarý þaka, yarý ciddi olarak Doðan'a inandým. Gerçekten giyimine çok düþkündü. Ütüsüz pantolon 

giymez, özellikle de yeþilin tonu olan renkteki kýyafetleri tercih ederdi. 

- Peki, hayatýnda hiç camiye gitmedin mi? Dedim. 

- Çocukken dedemle birkaç kez gitmiþtim, diye cevap verdi.

Söyledikleri beni son derece þaþýrtmýþtý. Bu konuyu açtýðýma piþman olmuþtum. Daha sonra 

öðrencilik arkadaþým Doðan'la el sýkýþýp ayrýldýk. Onunla görüþtüðümüzden iki sene sonra Doðan'ýn 

camide olduðunu söylediler. Oldukça uzak mesafedeki camiye hemen gittim. Caminin bahçesinde 

insanlar saf tutmuþlardý. Bizim Doðan da safýn en önünde duruyordu. Üzerinde ise yine her zamanki 

kýyafetine uygun yeþil bir örtü vardý. Yavaþça yanýna yaklaþtým ve kýsýk bir sesle:

- Hani camiye gelmeyecektin Doðan? dedim. Hiç ses vermedi, itiraz da etmedi. Musalla taþýnýn 

üzerinde ve yeþil örtülü bir tabut içinde öylece yatýyordu. 

O, camiden uzak bir hayat yaþadý, ama son durak yine cami oldu. 

A'raf Suresinin 34. ve Yunus Suresinin 49. Ayetlerinde “Her ümmetin bir eceli vardýr. Onlarýn eceli 

geldiðinde bir an gecikmez, bir an da öne geçmez.” buyrulmaktadýr.

Ahiret

Ölünce bir ebedî hayata doðarýz biz.

Ahirete inanýr þeytaný kovarýz biz.

Haktýr cennet, cehennem, sýrat, mizan ve Kevser,

Hepsinin varlýðýný haber verdi Peygamber.

Bir tohum nasýl yere düþer de canlanýrsa

Nasýl uyuyan insan uykudan uyanýrsa

Týpký öyle dirilir, ölen bütün insanlar.

Ýþte budur ahiret benim de imaným var.

II. Kunut Duasý 

Allahümme iyyâ kenaðbudü ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû 

rahmeteke ve nahþâ azâbeke inne azâbeke bilküffârî mülhýk. 

Manasý

Allahým! Ancak Sana tapar, Sana ibadet eder, namaz kýlar, secde ederiz. Sana koþar ve Sana 

iltica ederiz. (Sana sýðýnýrýz.) Rahmetini rica eyler ve azabýndan korkarýz. (Rahmetinden bizi esirgeme! 

Ateþinden bizleri koru!) Þüphesiz azabýn kâfirlere ulaþýr ve yetiþir. 

F- BÝR ÞÝÝR

G - Günün Ezberlenecek Namaz Duasý
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Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ant olsun; biz insaný yarattýk. Ýnsanýn kendine fýsýldadýklarýný biliriz. Ve biz ona þah damarýndan 

daha yakýnýz. Ýki melek onun saðýnda ve solunda oturarak yaptýklarýný yazmaktadýrlar. Ýnsan, hiçbir söz 

söylemez ki yanýnda gözetleyen ve yazmaya hazýr bir melek bulunmasýn.

Geldi geçti ömrüm benim,

Þol esip geçmiþ gibi.

Hele bana þöyle geldi,

Þol göz yumup açmýþ gibi.

Miskin âdemoðlunu

Benzetmiþler ekinciye,

Kimi biter, kimi yiter,

Yere tohum saçmýþ gibi.

1- Ahirete iman ne demektir?

2- Dünyada herkes ölümlü müdür?

3- Bahar ve kýþ size neyi anlatýyor?

4- Kunut duasýný ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.

H- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Kâf Suresi, 16. Ayet)

I-  BÝR ÝLÂHÝ 

Ýki Deniz

J- SORULAR

Filistin'de iki deniz varmýþ. Bu denizlerden birinde balýklar yaþarmýþ. Bu denizin sularý masmavi ve 

tertemizmiþ. Bu denizin hemen yaný baþýnda olan diðer bir denizin suyu mavi deðil, kirli renkteymiþ. O 

denizin içinde balýklar yokmuþ ve kýyýsýnda da insanlar dolaþmazmýþ. Bu iki denize de ayný nehrin sularý 

akarmýþ. Nehrin daðlardan getirdiði temiz sular birinci denizin suyunu tazeler, rengini mavileþtirirmiþ. 

Nehir ikinci denize de ayný sularý getirdiði halde kirli kalýrmýþ. Öyle ki,  bu denize “  ölü deniz” denir olmuþ. 

Ýki denizin birbirinden tek farký neymiþ biliyor musunuz? Mavi olan ve içinde balýklar yaþayan kenarýnda 

insanlar dolaþan deniz nehrin getirdiði sularý baþka denizlere taþýrmýþ. Yani aldýðý su kadar diðer denizlere 

su aktarýrmýþ.  Ölü deniz ise aldýðýný kendinde saklar, bir damla suyu bile baþkasýna vermezmiþ. Aldýðýný 

veren deniz mavi canlýymýþ. Aldýðýný saklayan deniz ise kirli ve ölüymüþ.

 Ýþte böyle dedi babam. “ Vermek insaný yaþatýr, saklamak ve biriktirmek insaný ruhen öldürür.” 
Sonra haritayý açtýk ve bu iki denizi bulduk.  Gerçekten de birincisinin adý “Galile”, ikincisinin adý “ Ölü 
Deniz” di. Biz de eðer ölü deniz gibi olmak istemiyorsak, Allah'ýn bize verdiði nimetlerden muhtaç olanlara 
vermemiz gerekir. Öyle deðil mi?.
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TEMMUZ / ÝKÝNCÝ HAFTA / ONUNCU GÜN

ÝBADET

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝBADET

C- ÝBADET KÝME VE NÝÇÝN YAPILIR?

D- ÝBADETLER HANGÝ AMAÇLA YAPILIR?

E- KAÇ ÇEÞÝT ÝBADET VARDIR?

F- ÝBADETÝN FAYDALARI

G- BÝR ÞÝÝR - Benim Rabbim -

H- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý - II. Kunut Duasýnýn Tekrarý -

I - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Kâf Suresi, 13. Ayet)

H- BÝR ÝLÂHÝ

I - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

17) Er  Rezzâk: Rýzýk verendir.

18) El  Fettâh: Kapýlarý açandýr.

Ne uyursun, Ne uyursun?

Bu uykuda ne bulursun?

Al abdesti, kýl namazý, 

Kendini cennet-i âlâda bulursun.

Ýbadet, Allah'ýn bizden istediði ve sevdiði davranýþlarý yapmak, istemediði ve sevmediði 

davranýþlarý ise yapmamaktýr. Namaz kýlmak, oruç tutmak,  insanlara yardým etmek, anne  babamýzý ve 

büyüklerimizi üzmemek gibi.

Kâinatta bütün varlýklarý yaratan, besleyip büyüten Allah'týr. O'nun hiç bir þeye ihtiyacý yoktur. Bizim 

ibadetimize de ihtiyacý yoktur. Ýbadete kullarýn yani bizim ihtiyacýmýz vardýr. O'na olan sevgi ve saygýmýzý 

ibadetle ortaya koyarýz. Allah'ýn bize olan emirlerinde insanýn mutlak yararý, yasaklarýnda ise de insanýn 

mutlak zararý vardýr. Doktorun hastasýna verdiði ilacýn doktora deðil hastasýna faydasý vardýr. Ýlaca doktor 

deðil, hasta muhtaçtýr.

1- Allah emrettiði için yapýlýr.

2- Allah ibadete layýk olduðu için yapýlýr.

3- Allah'ýn rýzasýný kazanmak için yapýlýr.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝBADET

C- ÝBADET KÝME VE NÝÇÝN YAPILIR?

D- ÝBADETLER HANGÝ AMAÇLA YAPILIR?
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4- Cennete girme ve cehenneme girmeme korkusu ile yapýlýr.

5- Verilen nimetlere þükretmek için yapýlýr.

Dünya menfaati veya gösteriþ için yapýlan ibadetler makbul deðildir. Yapýlan ibadette ihlâsla Allah 

rýzasý, cennet ümidi ve cehennem korkusu olmalýdýr.

Dinimizde ibadetler üç kýsma ayrýlýr:

1-  Bedenle yapýlan ibadetler: Namaz kýlmak, oruç tutmak gibi.

2-  Hem mal hem de bedenle yapýlan ibadetler: Hacca gitmek gibi.

3-  Sadece mal ile yapýlan ibadetler: Zekât vermek, kurban kesmek, fýtýr sadakasý yani fitre vermek 

gibi.

Ýbadet demek, kulluk demektir. Kulluðun amacý ise Yaratanýn rýzasýný kazanmaktýr. Rabbimizin 

bizden razý olmasý ise en büyük nimettir. Ancak ibadet yaparak O'nun yüce sevgisine ulaþacak ve sonuçta 

da razý olduðu kullarýnýn sürekli kalacaklarý ebedi mutluluk yurdu olan cennete gireceðiz.

Ýbadetler, ahlâkýmýzý güzelleþtirir, iyi insanlar olmamýzý saðlar. Allah'ýn emirlerini yerine getirdiðimiz 

zaman ruhen mutlu, bedenen sýhhatli oluruz.

Benim Rabbim

Benim Rabbim, benim Rabbim,

Senden baþka yoktur Rabbim.

Dostluðunda vefa gördüm,

Senin vefan çoktur Rabbim.

Marufsun bilinmez zatýn,

Her þeyi kaplamýþ tahtýn,

Görenler görmüþtür seni,

Gözsüzlere pinhan Rabbim.

Kapýnda bendeler senin,

Muradý sensin cümlenin,

Aradan kaldýr hicabý,

Görsünler Cemalin Rabbim.

Bildim diyenler aldandý.

Bilmeyenler nara yandý.

Gönlümde kenzen bilindin.

Âþýklara Sübhan Rabbim.

Ruhlara ýþýktýr adýn.

Meclislere huzur yâdýn,

Ariflerin son duraðý

Dertlilere derman Rabbim.

E- KAÇ ÇEÞÝT ÝBADET VARDIR?

F- ÝBADETÝN FAYDALARI

G- BÝR ÞÝÝR

65



II. Kunut Duasý  (Tekrar)

Allahümme iyyâ kenaðbudü ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû 

rahmeteke ve nahþâ azâbeke inne azâbeke bilküffârî mülhýk. 

Manasý

Allahým! Ancak Sana tapar, Sana ibadet eder, namaz kýlar, secde ederiz. Sana koþar ve sana iltica 

ederiz. (Sana sýðýnýrýz.) Rahmetini rica eyler ve azabýndan korkarýz. (Rahmetinden bizi esirgeme! 

Ateþinden bizleri koru!) Þüphesiz azabýn kâfirlere ulaþýr ve yetiþir. 

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Sözünüzü ister gizleyin, isterseniz açýða vurun. Bilin ki O, kalplerin içindekini bilir.

Bülbüller nazda

Güller niyazda

Söyle namazda

Elhamdülillah

Yatma seherde

Uðrarsýn derde

Söyle her yerde

Elhamdülillah

H- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý:

I- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Kâf Suresi, 13. Ayet)

J- BÝR ÝLÂHÝ 

Sen Savcýysan Ben Allah‘ým

 C. Savcýsý bir arkadaþýmýn 

yaþadýðý ve bana anlattýðý ibretlik bir 

olayý aynen aktarýyorum.
Büyük illerden birinde görev 

yapan Cumhuriyet Savcýsý arkadaþým, 
annesini, Devlet hastanesinde 
ameliyat ettirir. Geceleyin annesinin 
ihtiyaçlarýný giderip, hastaneden 
ayrýldýktan sonra evine gitmek üzere 
hastane bahçesinden arabasý ile yola 
çýkarken, ters istikametten ýþýklarýný 
söndürmüþ bir motosikletin arabaya 
çarpmasýna ramak kala durur. 
Motosikletten inen þahsýn sarhoþ 
olduðunu görür. Savcý, hiçbir þey söylemediði halde, motosikletten hýzla inen sarhoþ, direksiyon baþýnda 
oturan Savcýya, aðza alýnmayacak küfürlerle hakaret etmeye baþlar. Savcý, sükûnet içinde,  bu þahsýn 
saldýrganlýðýnýn devam etmemesi için nazik bir ifade ile kendisinin “Cumhuriyet Savcýsý olduðunu iþi 
büyütmemesi gerektiðini” söyler, saldýrgan tavýrlarýný sürdüren sarhoþ, direksiyon baþýnda sakin bir 
þekilde oturan Savcýya hitaben : “Sen Savcý isen, ben de ALLAH'IM” þeklinde baðýrmasý karþýsýnda C. 
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Savcýsý arkadaþlarýmýn tüyleri diken diken olur. Devletin emniyet güçleri ile bu þahsý yakalatma ve nezarete 
attýrma imkâný varken, sabredip cevap vermeden arabaya ani bir manevra yaptýrýp sarhoþtan kurtulur ve 
evinin yolunu tutar. Ama bu olay, Savcýyý bütün gece“ gereðini yapýp yapmadýðý hususunda” rahatsýz 
eder. Ertesi gün Savcý, görevi gereði mahkemede duruþmaya çýkar. Bir de ne görsün, geceleyin aðýz 
dolusu küfürlerle hakaret eden ve “ sen Savcý isen ben de ALLAH'ým” diyen þahýs, çok basit bir davanýn 
sanýðý olarak duruþmaya çýkarýlmýþtýr. Savcý þaþýrýr. Akþam baþýndan geçen olayý eþine dahi anlatmamýþtýr. 
Hâkiminde olay hakkýnda bilgisi yoktur. Hâkim, halim selim bir insan olmasýna raðmen sanýða karþý 
aniden celallenir ve savcýnýn mütalaasýný almadan, sanýðýn tutuklanmasýný gereken bir suçu olmadýðý 
halde, suçun gerektirdiði en üst seviyeden mahkûmiyetine karar verir ve sanýðý cezaevine gönderir.

Savcý, olayý hayretle izlemekle yetinir. Ne hâkime ne de baþka bir meslektaþýna bu konudan söz 
eder. O anda Ýbrahim Hakký Hazretlerinin: “Hak þerleri hayreyler /Zannetme ki gayreyler /Mevla görelim 
neyler /Neylerse güzel eyler.” Beytini hatýrlar ve olaydaki hikmet ve ibretin tesirinden kurtulamaz. Zira 
sarhoþun iþlediði suçlara bakan adliyede 5-6 mahkeme olmasýna raðmen dosyanýn kendi 
mahkemelerine düþmesi ve yumuþak tabiatlý olan Hakimin aniden celallenip en üst seviyeden karar verip 
suçluyu cezaevine göndermesi, meslek hayatýnda unutamadýðý olaylardan biri olarak belleðinde yer 
eder. Onun için gelin hep birlikte Hacý Bektaþ-ý Veli Hazretlerinin þu sözünü hatýrlayalým:”Allah'ýn 
Sillesinin Sedasý Yoktur, Vurduðunun da Devasý yoktur.”

Manisa'da televizyon tamircisi Karadeniz Elektronik dükkanýnýn sahibi olan yeðenim Mehmet 

Üzen'in þahit  olup, bana anlattýðý bir olayý özellikle ben de  çocuk saflýðýný anlama ve anlatma açýsýndan  

sizlere aktarmak istiyorum.

Yeðenim Mehmet Üzen yakýn bir aile dostunun arýzalanan televizyonun tamiri için eve çaðrýlýr. 
Tamir için eve giden yeðenim televizyonun arka kapaðýný açtýðýnda bir de ne görsün?  Televizyonunun 
arka kapaðýnýn ýzgarasýndan  atýlan ekmek parçalarý televizyonu arýzalandýrmýþ. Bunu gören anne baba 
ikisi birden kreþe  giden  çocuðuna yüklenirler: “Nedir bizim senden çektiðimiz kýrýp döktüðün 
yetmiyormuþ gibi bir de televizyonu bozdun. Bu ekmek parçalarýnýn iþi ne burada?” diye çýkýþtýklarýnda 
çocuk niye uðradýðýný bilemeden bir köþeye sinerek tir tir titremeye baþlar. Bir ara anne mutfaða kahve 
yapmaya, baba da   lazým olan tornavidayý almak üzere bir baþka odaya gittiðinde, yeðenim Mehmet, 
küçük Tahsin'e sorar: “Tahsin, hayrola burasýný çöp sepeti mi sandýn?” dediðinde; Küçük Tahsin “ Amca 
ben orada aç çocuklar gördüm onlara yemesi için o ekmekleri verdim ama onlar  yememiþler” dediðinde 
yeðenim Mehmet Üzen bu cevap karþýsýnda  çarpýlýr. Mutfaktan dönen anne babaya  çocuðun niyetini 
söylediðinde onlara da bir hal olur. Ve çocuðu ile gururlanýrlar. Ama anlamadan dinlemeden çocuklarýný 
azarladýklarý için de çok üzülürler. 

Dünyanýn en safý çocuk duygusu, en temizi gençlerin duygularýdýr. Onlarýn  davranýþlarýný  
anlamadan ve söylediklerini de dinlemeden  alel acele yargýlamamak lazým.
Hayatta en büyük hatalarýmýzdan biri de çocuklarýmýzý ve öðrencilerimizi dinlemeden onlarý alel acele 
yargýlamamýz.

ÇOCUK SAFÝYETÝ 

K -SORULAR

1-  Ýbadet nedir?

2-  Neden ibadet yapýlýr?

3-  Dinimizde kaç türlü ibadet vardýr?

4-  Ýbadetler bize ne kazandýrýr?

5-  Kunut duasýný ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.
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TEMMUZ / ÜÇÜNCÜ HAFTA / ON BÝRÝNCÝ GÜN

ÝSLÂM'IN ÞARTLARI

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝSLÂM'IN ÞARTLARI

C- DÝNÝMÝZÝN TEMÝZLÝÐE VERDÝÐÝ ÖNEM

D- TEMÝZLÝK ÇEÞÝTLERÝ

E- ABDEST ve ÇEÞÝTLERÝ

F- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Fatiha Suresi -

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 59. Ayet)

H- KISSADAN HÝSSE - Yüzleri Parlayan Kimseler -

I - BÝR ÝLÂHÝ - Namazdan Önce Abdest -

J- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

19) El - Alîm: Her þeyi çok iyi bilendir.

20) El - Kabz: Sýkan, daraltandýr.

Yüksekleri aþmayýn,

Çamurlara bulaþmayýn, 

Eller ne derse desin

Güzellikten þaþmayýn.

Ýslâm dini beþ temel üzerine kurulmuþtur.

1-  Þahadet getirmek,

2-  Namaz kýlmak,

3-  Oruç tutmak,

4-  Zekât vermek,

5-  Hacca gitmek,

Þahadet Kelimesi

“Eþhedü en lâ ilâhe illallah ve eþhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü”

Anlamý

“Ben þahadet ederim ki Allah'tan baþka ilâh yoktur ve yine þahadet ederim ki Hz. Muhammed 

(s.a.v.) Allah'ýn kulu ve Resulüdür.”

Þahadet kelimesini söyleyen bir insan Müslümanlýðý kabul etmiþ olur. Sonradan Müslümanlýðý 

kabul edenler Þahadet kelimesi ile Ýslâm dinine girerler. Þahadet kelimesi bir yerde tevhit inancýnýn da 

temelidir. Bu tevhit inancýný kabul eden bir insanýn namazýný kýlmasý, (oruç tutmaya engel olacak mazereti 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝSLÂM'IN ÞARTLARI
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yoksa)  orucunu tutmasý gerekir. Zekât ve hac ise maddî durumu el verdiði zaman yerine getirilmesi 

gereken ibadetlerdendir.

Ýslâm dini, temizliði imanýn yarýsý olarak kabul eder. Dinimizin emrettiði ibadetler, temiz olmayý 

gerektirir. Peygamberimiz, temizlik konusuna çok önem vermiþtir. Mübarek sözlerinden birinde "Temizlik 

imandandýr." derken temizlik konusuna dikkat çekmektedir. Yine baþka bir Hadis-i Þeriflerinde de 

“Ümmetime zor geleceðini bilmeseydim her abdestte onlara misvak kullanmayý emrederdim.” buyuruyor.

Temizlik hususunda günlük hayatta dikkat edeceðimiz hususlar þunlardýr:

1-  Aðýz ve diþ temizliði,

2-  Uzayan týrnaklarýn kesilmesi,

3-  Saçýn, baþýn ve vücudun temiz olmasý,

4-  Yemekten önce ve sonra ellerin yýkanmasý,

5-  Zamanýnda kasýk ve koltuk altý týraþýnýn yapýlmasý,

6-  Gerektiði zaman bütün bedenin yýkanmasý, (banyo yapmak)

7-  Küçük ve büyük abdestten sonra gereken temizliðin yapýlmasý,

Peygamberimizin sünneti olan davranýþlarýdýr. Kim bunlarý terk ederse peygamberimizin 

sünnetini terk etmiþ olur.

Temizlik, maddî ve manevî olmak üzere iki kýsma ayrýlýr.

1- Maddî Temizlik: Elbiselerimizi, bedenimizi ve çevremizi gözle görülen, elle tutulan ve 

koklamakla hissedilen maddî pisiklerden ve kirlerden temizlemektir.

2- Manevî Temizlik: Maddî temizlik 

yanýnda, bir de manevî temizlik vardýr. O da kalp ve 

ruh temizliðidir. Manevî temizlik, bütün kötü 

huylarýmýzdan vazgeçip iyi huylara sahip olmaktýr. 

Kendimiz için istediðimiz iyiliði baþkalarý için de 

istemeli, kendimiz için istemediðimiz kötülüðü 

baþkalarý için de istememeliyiz.

Ýnsanýn vücudu ve ruhu temizliðe ihtiyaç 

duyar. Nasýl elimiz pislendiðinde bize sýkýntý verir 

ve onu yýkamadan rahat edemezsek iþlediðimiz 

günahlar da ruhumuza sýkýntý verir ve ancak tövbe 

ederek o sýkýntýlardan kurtulup rahatlayabiliriz.

Bedenimizi ve ruhumuzu kirletmemek için

*Sigara ve uyuþturucu kullanmayacaðýz,

* Ýçki (Alkol) kullanmayacaðýz,

* Domuz eti, kan ve kanlý yiyecekleri yemeyeceðiz, kestiðimiz hayvanlarý besmele ile keseceðiz,

*Hýrsýzlýk yapmayacaðýz, hýrsýzlýkla elde edilen þeyleri yemeyeceðiz, içmeyeceðiz, 

giymeyeceðiz, kullanmayacaðýz,

*Çalýþarak kendi emeðimizle kazandýklarýmýzý yiyeceðiz,

C- DÝNÝMÝZÝN TEMÝZLÝÐE VERDÝÐÝ ÖNEM

D- TEMÝZLÝK ÇEÞÝTLERÝ
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E- ABDEST  ve  ÇEÞÝTLERÝ

Allah, temizleri ve temiz çocuklarý çok sever.

Abdest, bazý dini görevlerin yerine getirilebilmesi için yapýlan temizliktir. Abdest denildiði zaman aklýmýza 

ilk olarak namaz abdesti gelir. Daha sonra gusül (boy) abdesti ve teyemmüm abdestleri hatýrlanýr. 

Ýlk önce namaz abdestini öðrenelim.

1- Namaz Abdesti

Namaz Abdestini Nasýl Alýrým?

a) Önce Euzü besmele çekip niyet ederim.

b) Ellerimi bileklerime kadar üç defa güzelce yýkarým.

c) Aðzýma üç defa su alýp çalkalar ve boþaltýrým.

d) Üç defa sað elimle burnuma su çekip sol elimle temizlerim.

e) Yüzümü üç defa yýkarým.

f) Önce sað, sonra sol kolumu dirseklerime kadar yýkarým.

g) Sað elimle baþýmýn dörtte birini (baþýmýn ön tarafýný) mesh ederim. (elimle sývazlarým)

h) Küçük parmaklarýmla (serçe parmaklarýmla)  kulaklarýmýn içini, baþ parmaklarýmla dýþýný ve 

kulaklarýmýn arka kýsmýný, geri kalan üçer parmaklarýmýn dýþý ile de boynumu mesh eder, temizlerim.

i) En sonunda önce sað, sonra da sol ayaðýmý yýkarým. 

Böylece sünnete uygun abdestimizi almýþ oluruz.

Abdesti Bozan Þeyler:

a) Büyük ve küçük abdest yapmak, yellenmek, 

b) Herhangi bir yerimizin kanamasý,

c) Kusmak, bayýlmak, uyumak,

d) Namaz kýlarken yüksek sesle konuþmak,

Abdestsiz Yapýlamayan Ýþler:

a) Namaz kýlýnmaz,

b) Kur'an-ý Kerîm ele alýnmaz,

c) Kâbe tavaf edilmez,   

2- Gusül (Boy) Abdesti

I - Gusül (Boy) Abdestini Nasýl Alýrým?

Aðýz ve burun dâhil bütün vücudu iðne ucu kadar kuru yer kalmayýncaya kadar yýkanmaya Gusül 

Abdesti (Boy Abdesti) denir. Gusül (Boy) abdesti alýnmasýný gerektiren duruma cünüplük denir.  

II  Gusül Abdesti (Boy Abdesti) Ne Zaman Gereklidir?  

a) Cinsel iliþkiden sonra,

b)Ýhtilamdan sonra, (Ýnsanýn uyurken veya baþka sebeplerle orgazm olmasýndan, 

boþalmasýndan sonra) 

c) Kadýnlarýn hayýz (adet görme, kanama) ve nifâs (doðumdan sonraki kanamalý süre) halleri 

bittikten sonra gusül abdesti almalarý gerekir.

d) Cünüp olan herkes yani yukarýda belirtilen durumlarda ve benzerlerinde Gusül (Boy) Abdesti 

almasý gerekir.
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III- Gusül (Boy) Abdestinin Farzlarý

a) Aðza üç defa su alýp gargara yapmak, (aðzý iyice yýkamak)

b) Burna üç defa su çekip mazmaza yapmak, (burnu iyice temizlemek)

c) Bütün vücudu, kuru yer kalmayacak þekilde yýkamak,

IV- Gusül (Boy) Abdestinin Sünnetleri

a) Besmele ile baþlayýp niyet etmek,

b) Mahrem yerimizde bir pislik varsa önce onu gidermek,

c) Namaz için aldýðýmýz gibi abdest almak, (farklý olarak aðýz ve buruna derin su alýp vermek)

d) Su dökmeye baþýmýzdan baþlamak, sonra sað ve sol omuzumuza su dökmek,

e) Bedenimize üç defa su dökmek ve ovmak,

f) Ayaklarý en son yýkamak,

V - Gusül (Boy) Abdestinin Pratik Olarak Alýnýþý

a) Euzü besmele çekilip niyet edilir.

b) Eller yýkanýr, aðýz üç kere su ile gargara yapýlýr.

c) Buruna derince üç kere su çekilir ve temizlenir.

d)Namaz abdesti gibi abdest alýnýr.

e)Sonra baþýmýzdan baþlamak üzere tepeden týrnaða bütün vücut yýkanýr.

Böylece gusül (boy) abdesti alýnmýþ olur. Belirtildiði þekilde alýnmýþ Gusül (Boy) Abdesti ile 

namazlarýmýzý da kýlabiliriz.

VI- Cünüp Ýken (Gusül Abdesti Alýnmasýný Gerektiren Hallerde) Neler Yapýlmaz? 

a) Namaz Kýlýnmaz,

b) Camiye girilmez,

c) Kur'an-ý Kerîm'e dokunulmaz,

d) Kur'an-ý Kerîm'e bakarak okunmaz,

e) Kâbe tavaf edilmez,

3- Teyemmüm 

Suyun bulunmadýðý hallede toprakla alýnan abdeste denir. Teyemmüm abdesti, geçici olarak 

hem namaz abdesti, hem de boy abdesti yerine geçer. Suyun bulunmadýðý veya bulunup da kullanýlma 

imkânýnýn olmadýðý zamanlarda toprakla alýnan abdest þeklidir.

I -Teyemmümün Farzlarý

a) Niyet etmek,

b) Elleri iki defa topraða sürüp yüz ve kollarý mesh etmek,

II -  Teyemmüm Nasýl Yapýlýr?

a) Önce Euzü Besmele çekilir ve niyet edilir.

b) Eller, temiz bir topraða sürülür ve iki elle, yüz bir defa mesh edilir.

c) Eller temiz topraða tekrar sürülür ve sol elle sað kol, sað elle de sol kol dirseklere kadar mesh 

edilir. Böylece teyemmüm abdesti alýnmýþ olur.

III  Teyemmümü Bozan Þeyler

Abdesti bozan her þey teyemmümü de bozar.

Ayrýca su bulunduðunda veya bulunan su kullanma imkânýna kavuþulduðunda teyemmüm 

abdesti bozulmuþ olur.
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Fatiha Suresi

Euzûbillahimineþþeytânirracim 

Bismillahirrahmanirrahim 

Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Errahmânirrahim. Mâliki yevmiddin. Ýyya kenaðbüdü ve iyyâ 

kenestaýn. Ýhdinassýrâtal müstakîm. Sýratallezine en 'amte aleyhim. Ðayrilmaðdûbi aleyhim velattâllin. 

Âmin.

Manasý

Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Hamd, övme ve övülme, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, esirgeyen ve baðýþlayandýr. 

Hesap gününün mutlak sahibidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz. 

Bize doðru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yoluna, gazaba uðrayanlarýn, 

sapýtanlarýn ve sapmýþlarýn yoluna deðil. Âmin.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Gaybýn anahtarlarý Allah'ýn yanýndadýr. Onlarý ondan baþkasý bilemez. O, karada ve denizde ne 

varsa bilir. O'nun ilmi dýþýnda bir yaprak bile düþmez. O, yerin karanlýklarý içindeki tek bir taneyi dahi bilir. 

Yaþ ve kuru ne varsa apaçýk bir kitaptadýr.

Yüzleri Parlayan Kimseler

Bir gün sevgili Peygamberimiz, yanýndaki sahabelerle birlikte kabristaný ziyarete gitmiþlerdi. 

Oraya varýnca “Selâm size ey mü'minler diyarý! Ýnþallah biz de yakýnda sizin aranýza katýlacaðýz.” buyurdu. 

Ardýndan da “Kardeþlerimi görmeyi çok özledim.” dedi. 

Sahabeler, “Ey Allah'ýn elçisi! Biz senin kardeþlerin deðil miyiz?” dediler.

Resûl-ü Ekrem Efendimiz þöyle buyurdu: “Siz benim ashabýmsýnýz, kardeþlerim henüz dünyaya 

gelmediler. Ben onlarý âhirette kevser havuzunun baþýnda bekleyeceðim.” dedi.

Sahabeler, “Yâ Resûlullah! Ümmetinden henüz dünyaya gelmemiþ olanlarý nasýl tanýyacaksýn?” diye 

sordular.

Allah'ýn Resûlü onlara þöyle bir misal verdi. “Söyleyin bakalým, bir adamýn alný ak, ayaklarý sekili bir 

atý olsa, bu at yaðýz ve doru bir at sürüsüne karýþsa, o adam atýný hemen tanýr mý tanýmaz mý?” der.

 Sahabeler: “Elbette tanýr, ey Allah'ýn Elçisi!” derler. 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz sözünü þöyle tamamlar: “Ýþte onlarýn da aldýklarý abdestlerden dolayý 

yüzleri ak, el ve ayaklarý parlak olacak. Ben de onlarý hemen tanýyacaðým. Ve Kevser havuzunun baþýnda 

onlarý bekleyeceðim.” dedi.

F- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

G - Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 59. Ayet)

H- KISSADAN HÝSSE
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I- BÝR ÝLÂHÝ

J- SORULAR

Namazdan Önce Abdest

Eller, aðýz, burun, yüz,

Kollar, baþ, kulak, boyun,

En sonunda yýkanýnca ayaklar,

Tamamlanýr namaz için abdest.

Kýlýnan bütün namazlar 

Allah'ýn izniyle kabul olunur

Melekler mutlu olur.

1-  Dinimizde temizlik neyin yarýsýdýr?

2-  Gusül (Boy) Abdestini anlatýnýz.

3-  Namaz Abdestini anlatýnýz

4-  Cünüp iken yapýlmayan iþler nelerdir?

5-  Teyemmüm Abdestini anlatýnýz

6-  Fatiha Suresini ezbere okuyalým. 

7-  Ayet mealinden ne anlýyorsunuz?

Kuþ ve Ýnsan Sevgisi

Zamanýn en büyük alimlerinden  olan  Zembilli Ali Efendi ,herkes tarafýndan  sevilir ve sayýlýrdý Sýk 

sýk tertip ettiði sohbet toplantýlarý çok samimi bir hava içinde geçerdi..Bir yaz günü hava oldukça  

sýcaktý..Zembilli  Ali Efendinin   arkasýndaki bahçede  güller ve yeþillikler arasýnda  sohbet ederken 

aðaçlarýn tepesinden de cývýl cývýl serçe ve bülbül sesleri geliyordu.Bahçe adeta bir renk ve ses cümbüþü 

idi..Sohbet anýnda arkadaþlarýndan biri sorar :?

Hocam en çok hangi kuþu seversiniz? Hocanýn verdiði cevap:”Ben bütün kuþlarý severim. 
Sadece kuþlarý deðil bütün hayvanlarý severim.

Peki, hocam insanlarla alakalý düþünceleriniz? Ýnsanlarý da severim.,ama hepsini deðil. 
Hayvanlarýn hepsi sevilmeye layýk olduðu halde ,insanlarýn hepsi sevilmeye layýk deðildir.Bazý 
davranýþlarýyla hayvanlardan daha aþaðý düþerler.

Sizce insan mý hayvandan üstün, yoksa hayvan mý insandan üstün?
Ýnsanlar hayvandan üstün yaratýklar olmasýna raðmen, hayvanlarýn da insandan üstün 

taraflarý vardýr. Mesela onlarýn içinde hiçbir müþrik ve münkir, hiçbir yalancý ve dolancý ve de sahtekâr 
yoktur
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TEMMUZ / ÜÇÜNCÜ HAFTA / ON ÝKÝNCÝ GÜN

NAMAZ

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B-  NAMAZ

C-  NAMAZIN REKÂTLARI VE VAKÝTLERÝ

D-  NAMAZ KILMANIN MEKRUH OLDUÐU ANLAR

E-  NAMAZIN FARZLARI

F - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Fatiha Suresi (Tekrar) -

G-  Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 174. Ayet)

H- BÝR ÞÝÝR (Yaðmur Duasý)

I - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

21) El  Bâsit: Açan, geniþletendir.

22) El  Hâfýz: Koruyup gözeten ve muhafaza edendir.

Namaz

Namaz dinin direðidir.

Sakýn yýkma bu direði!

Allah'a kulluk yapanýn 

Tertemiz olur yüreði.

Buraya kadar namaz için gerekli olan 

gusül (boy) abdestini, namaz abdestini ve su 

bulunmadýðý takdirde teyemmüm abdestini 

öðrenmiþ bulunuyoruz. 

Namaz, her Müslümanýn belli vakitlerde 

yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Yüce 

Allah'ýmýz, akýllý ve çocukluk çaðýndan kurtulmuþ 

bulunan herkese namaz kýlmayý emretmiþtir. 

Namaz, bize sayýsýz nimetler vermiþ olan 

Allah'ýmýza teþekkürümüzün bir ifadesidir. 

Namaz kýlan kimse dünyadaki borcunu ödediði 

gibi ahirette de cennetle mükâfatlandýrýlýr. Namazý terk etmek büyük günahtýr.

Namaz, dinimizde en önemli ibadettir. Peygamberimiz namazý, “dinin direði” olarak kabul etmiþtir. 

Vücudumuzda baþýmýzýn durumu ne ise dinimizde de namazýn durumu odur. Onun için ergenlik çaðýna 

gelen her Müslüman, namaz kýlmakla yükümlüdür. Namaz, bir yerde en büyük kulluk görevimizdir.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- NAMAZ 
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C- NAMAZIN REKÂTLARI VE VAKÝTLERÝ

D- NAMAZ KILMANIN MEKRUH  OLDUÐU ANLAR

E- NAMAZIN FARZLARI

1- Sabah Namazý:  2 rekât sünnet, iki rekât farz olmak üzere 4 rekâttýr. Tan yerinin aðarmasýndan 

güneþin doðuþuna kadar olan zamanda kýlýnýr. 

2- Öðle Namazý: 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz,  2 rekât son sünnet olmak üzere toplam 10 

rekâttýr. Güneþin tam tepeye yükselmesiyle baþlar, eþyanýn gölgesinin iki katý olmasýna kadar devam eder.

3- Ýkindi Namazý: 4 rekât sünnet, 4 rekât farz olmak üzere toplam 8 rekâttýr. Öðle vaktinin 

bitiminden, güneþ batýncaya kadar olan zamanda kýlýnýr.

4- Akþam Namazý: 3 rekât farz ( Sadece akþam namazýnda farz önce kýlýnýr), 2 rekât sünnet 

olmak üzere toplam 5 rekâttýr. Güneþin batmasýndan akþam kýzýllýðýnýn kayboluncaya kadar devam eden 

zaman içerisinde kýlýnýr.

5- Yatsý Namazý: 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son sünnet, 3 rekât vitir namazý olmak 

üzere toplam 13 rekâttýr. Akþam kýzýllýðý kaybolduktan sonra fecrin doðuþuna kadar olan zaman içerisinde 

kýlýnýr.

6- Cuma Namazý:  4 rekât ilk sünnet, 2 rekât farz ve 4 rekât son sünnet olarak kýlýnýr. Geri kalan 4 

rekât zuhr-u âhir ve 2 rekât da vaktin son sünnetine diye niyet edilerek kýlýnýr. Cuma namazý, Cuma günü 

öðle namazýnýn vaktinde kýlýnýr.

7- Bayram Namazlarý: Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda 2'þer rekât olarak kýlýnan vacip 

namazdýr. Güneþin doðuþundan 45 dakika sonra kýlýnýr.

8- Teravih Namazý: 20 rekâttýr, sünnettir. Yatsý namazýndan sonra kýlýnýr.

9- Cenaze Namazý: Namaz kýlmanýn mekruh olduðu vakitler dýþýnda günün her saatinde 

kýlýnabilir.

1- Güneþ doðarken

2- Güneþ tam tepede iken

3- Güneþ batarken

hiçbir namaz kýlýnmaz.

Namaz kýlmak için yapýlmasý gereken hazýrlýklardýr. Bunlara, namazýn farzlarý da denir. Toplam 12 

tanedir. 6'sý namaza baþlamadan önce yapýlmasý gereken hazýrlýklardýr. Bunlara namazýn dýþýndan þartlarý 

(farzlarý) da denir.

a) Namazýn Dýþýndaki Þartlarý

1- Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden arýnmýþ olmak. Gusül (boy) abdestli olmak 

ve namaz abdesti almak gibi.

2- Necasetten Taharet: Bedenimizin, elbisemizin, namaz kýlacaðýmýz yerin gözle görülür ve elle 

tutulur pisliklerden temizlenmesidir.

3- Setr-i Avret: Örtülmesi gereken yerlerin örtülmesidir. Erkeklerde göbek üstünden diz 

kapaðýnýn altýna kadar; kadýnlarda ise el, yüz, ayak hariç bütün vücudun örtülmesidir.

 4- Ýstikbal-i Kýble: Namaz kýlarken, yönümüzü ve yüzümüzü Mekke'de bulunan Kâbe'ye 

yönelmek.

5- Vakit: Kýlacaðýmýz namazýn vaktinin girmiþ olmasýdýr.

6- Niyet: Hangi namazý kýlýyorsak o namaza niyet etmektir. Mesela, “Niyet ettim Allah rýzasý için 

öðle namazýnýn sünnetini kýlmaya, döndüm kýbleye.” þeklinde niyet ederiz.
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b) Namazýn Ýçindeki Þartlarý

Yukarýda saydýðýmýz þartlar namazdan önce namaz için gerekli þartlardýr. Bunlardan biri olmadýðý 

takdirde namaza baþlayamayýz. Bu þartlar hazýr olduðu takdirde namaz kýlmaya hazýr hale geliriz. 

Namazýn içindeki þartlar, namaz içinde uymamýz gereken hallerdir.

1- Ýftitâh Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek baþlamak,

2- Kýyam: Namazda ayakta durmak,

3- Kýraat: Namazda Kur'an-ý Kerîm'den sureler veya ayetler okumak,

4-Rükû: Her rekâtýn sonunda eðilerek “Sübhane Rabbiyel Azîm” demek, (Büyük olan Rabbimi 

tesbih ederim.)

5- Sücud: Alný ve burnu yere koyarak Sübhane Rabbiyel Âlâ (Yüce olan Rabbimi tesbih ederim.) 

demek,

6- Kaide-i Ahire:  Namazýn sonunda Ettehiyyetü duasýný okuyacak kadar oturmak,

Namazla ilgili ayet ve hadislerden bazýlarý þunlardýr:

- Namazý dosdoðru kýl. (ve kýldýr.) Çünkü namaz insaný her türlü edepsizlikten, akýla ve Allah'ýn 

dinine uymayan her þeyden korur. (Ankebut Suresi, 45. Ayet)

- Ey iman edenler! Allah'tan her zaman sabrederek ve namaz kýlarak yardým isteyin. ( Bakara 

Suresi, . Ayet)

- Namaz dinin direðidir. Kim onu hakkýyla kýlarsa dinin direðini dikmiþ, kim onu terk ederse dinin 

direðini yýkmýþ olur. (Hadis-i Þerif)

- Evlerinizi kilise yapmayýn. Onu namaz ile süsleyin! (Hadis-i Þerif)

Peygamberimiz bir gün ashabýna (arkadaþlarýna):

- Ne dersiniz? Birinizin kapýsý önünde bir nehir bulunsa, o kimse o nehirde günde 5 defa yýkansa, 

bedeninde hiç kir kalýr mý? diye sordu. Ashabý:

- Hayýr, hiçbir kir kalmaz Ya Resûlullah, dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz:

- Ýþte, 5 vakit namaz da buna benzer. (Su nasýl insanýn bedenindeki kirleri temizlerse) Allah da 

namaz nedeniyle (küçük) günahlarý siler, süpürür, Hadis-i Þerifini tekrarlar.

Fatiha Suresi (Tekrar)

Euzûbillahimineþþeytânirracim,

Bismillahirrahmanirrahim 

Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Errahmânirrahim. Mâliki yevmiddin. Ýyya kenaðbüdü ve iyyâ 

kenestaýn. Ýhdinassýrâtal müstakîm. Sýratallezine en 'amte aleyhim. Ðayrilmaðdûbi aleyhim velattâllin. 

ÂMÝN

Manasý

Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Hamd, övme ve övülme,  Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, esirgeyen ve baðýþlayandýr. 

Hesap gününün mutlak sahibidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnýz senden yardým dileriz. 

Bize doðru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yoluna, gazaba uðrayanlarýn, 

sapýtanlarýn ve sapmýþlarýn yoluna deðil. Âmin.

F - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi
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Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Herkesin kazanacaðý yalnýz kendisine aittir. Hiçbir suçlu baþkasýnýn suçunu yüklenmez. Sonunda 

dönüþünüz Rabbinizedir. Ve O, uyuþmazlýða düþtüðünüz gerçeði size haber verecektir.

Yaðmur Duasý

Meleklerin elleri damlalarý taþýr,

Yapraklarýn üstüne rahmet olur damlar.

Çiçekler onu içer, kuzular onu içer,

Çocuklar suyu içer, Allah'a teþekkür eder.

Yað yaðmur, teknede çamur,

Ver Allah'ým ver hayýrlýca yaðmur.

Biz teþekkür edersek meleklerini gönderir.

Yaðmur topraða düþer, çiçekler onu içer.

Çocuklar suyu içer, Allah'a teþekkür eder.

Yað yaðmur, teknede çamur,

Ver Allah'ým ver hayýrlýca yaðmur.

1-  Dinimizde en önemli ibadet hangisidir?

2-  Namaz vakitlerini sayýnýz.

3-  Namazýn dýþýndaki þartlarýný sayýnýz.

4-  Namazýn içindeki þartlarýný sayýnýz.

5-  Namaz kýlýnmasý mekruh olan anlar hangileridir?

6-  Ayet mealinden anladýðýnýzý anlatýnýz.

7-  Vakit namazlarý ve rekâtlarýný sayýnýz.

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 174. Ayet)

H- BÝR ÞÝÝR

I- SORULAR
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TEMMUZ / ÜÇÜNCÜ HAFTA / ON ÜÇÜNCÜ GÜN

BEÞ VAKÝT NAMAZ

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- BEÞ VAKÝT NAMAZIN KILINIÞI

     1- SABAH NAMAZI

     2- ÖÐLE NAMAZI

     3- ÝKÝNDÝ NAMAZI

C- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Fil Suresi -

D- Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 60. Ayet)

E- BÝR HÝKÂYE - Çocuk ve Hz Ömer (R.A.) -

F- BÝR BAÞKA HÝKÂYE - Bir Cami Hocasýnýn Hatýrasý -

G-  BÝR ÝLÂHÝ - Selâm Hidayete Tâbi Olanlara -

H- SORULAR

B - BEÞ VAKÝT NAMAZIN KILINIÞI

Sevgili çocuklar, namazýn kýlýnýþý o kadar zor deðildir. Þayet bir rekât namazýn kýlýnýþýný öðrenirsek 

vakit, Cuma, bayram ve teravih namazlarýnýn tamamýnýn kýlýnýþýný da öðrenmiþ oluruz. Bunlarý kýsa ve öz 

olarak sizlere sunmaya çalýþacaðým.

1- SABAH NAMAZI: 4 rekâttýr.  2 rekât sünnet, 2 rekât farz.

a) Sabah Namazýnýn Ýki Rekâtlýk Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke duasý, Euzü  Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son Oturuþ, Ettehýyyatü, Salli- 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

b) Sabah Namazýnýn Ýki Rekâtlýk Farzýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Niyetten önce kâmet getirilir, niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke duasý, Euzü- Besmele, 

Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle Ayaða Kalkýlýr.

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

23) Er  Râfi': Dereceleri yükseltendir.

24) El  Mu'izz: Ýzzet verendir.

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

NAMAZ

Namaz mü'minin miracýdýr. 

Hasta kalbin ilacýdýr. 

Hem beþ vakit, bir de Cuma,

Hepimizin baþ tacýdýr.

 

Kullar olursa cemaat

Sevaplarý olur kat kat.

Allah için namaz kýlmak,

Hem huzurdur, hem rahat.
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II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son Oturuþ, Ettehýyyatü, Salli - 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

2- ÖÐLE NAMAZI:  10 rekâttýr. 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son sünnet.

a) Öðle Namazýnýn Dört Rekâtlýk Ýlk Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce Niyet Edilir, Sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü-Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle  ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli - 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

b) Öðle Namazýnýn Dört Rekâtlýk Farzýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Niyetten önce kâmet getirilir, niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- 

Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli- Barik, Rabbenâ 

Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

c) Öðle Namazýnýn Ýki Rekâtlýk Son Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, sonraTekbir, Sübhaneke duasý, Euzü- Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli - 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

Not: Öðle Namazýnýn 2 rekâtlýk son sünnetin kýlýnýþý aynen sabah namazýnýn sünnetinin kýlýnýþý 

gibidir. Farký sadece niyettir.

3- ÝKÝNDÝ NAMAZI: 8 rekâttýr. 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz.

a) ) Ýkindi Namazýnýn Dört Rekâtlýk Ýlk Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, Sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Salli- Barik, 

Rabbenâ Dualarý okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Sübhaneke Duasý, Euzü-Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle 

ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli - 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

Not: Ýkindi Namazýnýn ilk sünnetinin kýlýnýþý, aynen öðle namazýnýn sünneti gibi kýlýnýr. Öðle 

namazýnýn sünnetinden farký, ilk oturuþta “Ettehýyyatü”den baþka  “Salli- Barik” dualarý da okunur ve 3. 

rekâtýn baþýnda Sübhaneke duasý ve Euzü  Besmele ile baþlanýr.
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b) Ýkindi Namazýnýn Dört Rekâtlýk Farzýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Niyetten önce kâmet getirilir, niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- 

Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli-Barik, Rabbenâ 

Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

Ýkindi namazýnýn farzýnýn kýlýnýþý, aynen öðle namazýnýn farzýnýn kýlýnýþý gibidir. Tek farký niyetidir. 

Önemli Not: Namazda Fatiha Suresinden baþka hiçbir yerde “BESMELE” çekilmez.

Fil Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Elem tera keyfe feale Rabbüke biashâbil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim 

tayran ebâbîl. Termihim bihýcâretin min siccil. Fecealehüm keasfin me'kûl. 

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Rabbinin Fil ashabýna (ordusuna) ne yaptýðýný görmedin mi? Onlarýn kötü planlarýný boþa 

çýkarmadý mý? Onlarýn üstüne ebâbil kuþlarýný gönderdi. O kuþlar, onlarýn üzerine piþkin tuðladan yapýlmýþ 

taþlar atarlardý. Böylece onlarý Allah yenilip çiðnenmiþ ekine çevirdi.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Geceleyin sizi öldüren (ölüler gibi sizi uyutan), gündüzün de ne iþlediðinizi bilen, sonra 

belirlenmiþ ecel tamamlansýn diye gündüzün sizi dirilten (uyandýran) O'dur. Sonra dönüþünüz yine 

O'nadýr. Sonunda O, yaptýklarýnýzý size haber verecektir.

Çocuk ve Hz Ömer (R.A.)

Hz. Ömer, bir çocuðun acele acele koþtuðunu gördü ve ona:

- Hayrola yavrum, bu telaþýn ne, bir acelen mi var nereye gidiyorsun? deðinde, çocuk:

- Camiye gidiyorum amca, abdest alacaðým, vakit yaklaþtý, diye cevap verir.  

Çocuðun bu cevabý karþýsýnda þaþýran Hz. Ömer:

- Sen daha namaz için çok küçüksün, dediðinde çocuðun verdiði cevap daha þaþýrtýcý olur:

- Amca bu iþin küçüðü büyüðü olmaz. Dün mahallede benden küçük beraber oynadýðýmýz 

arkadaþým hastalandý ve öldü. Onu kabire götürüp gömdüler, deyince Hz. Ömer ellerini açarak:

- Allah'ým, ne kadar akýllý ve imanlý bir çocuk! diyerek sevincini belirtti.

Yaþýmýz küçük, ölüm bize uzak dememelidir. Bizim ölümü beklememize gerek yok. O, bir yerlerde 

bizi beklemektedir. Onun için namazýmýzda ihmalkâr davranmayalým.

C- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

D- Bir Ayet Meali Öðrenelim (En'am Suresi, 60. Ayet)

E- BÝR HÝKÂYE 
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Bir Cami Hocasýnýn Hatýrasý

Her yaz tatilinde camilerde yaz kurslarý açýlýr. Mahallenin çocuklarý bu kurslara gelir; ancak 

mahalledeki varlýklý bir ailenin çocuðu gelmez. Cami hocasý çocuðun babasýna:

- Efendi, mahallenin bütün çocuklarý camiye geliyor. Senin çocuk ise gelmiyor. O da gelse 

arkadaþlarý ile bir þeyler öðrense iyi olur, der.

Varlýklý adam:

- Býrak benim oðlaný hoca efendi! O doktor olacak, der ve çocuðunu göndermez. Çocuk büyür, 

okur ve ünlü bir doktor olur.

Yýllar sonra bir gün doktorun babasý varlýklý adam kansere yakalanýr. O ünlü doktor babasýnýn 

canýna can katamaz ve babasý ölür. Oðluna haber verirler. Doktor babasýnýn cenazesine katýlmak üzere 

camiye gelir. Abdest almak ister; ama abdest almasýný beceremez. Etrafýnýn alaylý bakýþlarý dikkatini çeker. 

Doktor, sývadýðý kollarýný indirerek “Babam, bana dinimi öðretmedi ki namazýný kýlayým!” der ve babasýnýn 

cenaze namazýný kýlmadan cami avlusunu terk eder.

Ne yazýk ki günümüzde de babasýnýn ve annesinin cenaze namazýný kýlmayan nice gençler var. 

Kendisini tanýmayan cami cemaati, annesinin veya babasýnýn cenaze namazýný kýlarlarken cenazenin en 

yakýný olan evlatlarýn cami avlusu dýþýnda veya cami avlusunun kýyý-köþesinde bir yabancý gibi cenaze 

namazýnýn kýlýnýþýný seyretmeleri, maalesef acý ve üzüntü verici bir durumdur. Bir evladýn anne  babasýna 

en büyük ve en son görevlerinden biri de onlarýn cenazelerine katýlmak ve cenaze namazlarýný kýlmaktýr.

F- BÝR BAÞKA HÝKÂYE 

 G- BÝR ÝLÂHÝ

Selâm Hidayete Tâbi Olanlara

Selâm hidayete tâbi olanlara, 

Allah'ýn emrine gönülden uyanlara,

Canýný bu yola adayanlara,

Allah'a dost olan tüm insanlara,

Zorluða, zulümlere göðsünü gerenler,

Sabrý bir kalkan bilip sabreyleyenler,

Namazda gönüllerinde gül derleyenler,

Zikreder adýný her zaman diller.

Söylediklerinde hayrý söylerler,

Birbirlerine karþý hayrý dilerler,

Resûlünü önder bilip eller üst üste  

Allah için canlarýndan geçen erler,.

Zorluða, zulümlere göðsünü gerenler,

Sabrý bir kalkan bilip sabreyleyenler,

Namazda gönüllerinde gül derleyenler,

Zikreder adýný her zaman diller.

H- SORULAR

1-  Sabah namazýnýn kýlýnýþýný anlatýnýz.

2-  Öðle namazýnýn ilk sünnetinin I. oturuþunda sadece ne okunur?

3-  Ýkindi namazýnýn sünnetinin I. oturuþunda Ettehýyyatü'den baþka ne okunur?

4- Öðle ile ikindi namazlarýnýn farzlarýnýn 3. ve 4. rekâtlarýnda Fatiha Suresinden baþka bir sure 

okunur mu?

5-  Namazý bozan þeyleri söyleyiniz

6-  Namaz suresini ezberleyelim.

1

2

3

4
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TEMMUZ / ÜÇÜNCÜ HAFTA / ON DÖRDÜNCÜ GÜN

BEÞ VAKÝT NAMAZ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

     4 - AKÞAM NAMAZININ KILINIÞI

     5 - YATSI NAMAZININ KILINIÞI

B - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Fil Suresi (Tekrar) -

C - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 216. Ayet)

D - TARÝHTEN BÝR YAPRAK - Fil Vakasý -

E - BÝR ÝLAHÝ - Namazýn Farzlarý -

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

25) El  Muzil: Zillete düþüren, hor ve hakîr edendir.

26) El  Basîr: Görendir.

Vaciptir bayram namazý,

Her kulun var bir niyazý,

Allah'a kulluk yapanýn

Olur mu hiç kýþý yazý.

4- AKÞAM NAMAZI: 5 rekâttýr. 3 rekât farz, 2 rekât sünnet.

a) Akþam Namazýnýn Üç Rekâtlýk Farzýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Niyetten önce kâmet getirilir, niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- 

Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli-Barik, Rabbenâ 

Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Essâlemü Aleyküm ve Rahmetüllah)

b) Akþam Namazýnýn Ýki Rekâtlýk Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü-Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli- 

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

5- YATSI NAMAZI: 13 rekâttýr. 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son sünnet ve 3 rekât vitir.

a) Yatsý Namazýnýn Dört Rekâtlýk Ýlk Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, Sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Salli- Barik, 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ
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Rabbenâ Dualarý okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Sübhaneke Duasý, Euzü-Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle 

ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli-  

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

b) Yatsý Namazýnýn Dört Rekâtlýk Farzýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Niyetten önce kâmet getirilir, niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- 

Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

IV. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli-Barik, Rabbenâ 

Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

c) Yatsý Namazýnýn Ýki Rekâtlýk Son Sünnetinin Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü-Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr. 

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Son oturuþ, Ettehýyyatü, Salli-  

Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah)

d) Vacip Olan Üç Rekâtlýk Vitir Namazýnýn Kýlýnýþý

I. Rekât: Önce niyet edilir, sonra Tekbir, Sübhaneke Duasý, Euzü- Besmele, Fatiha Suresi, Namaz 

Suresi, Rükû, Secde, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

II. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi, Rükû, Secde, Ýlk oturuþ, Ettehýyyatü Duasý 

okunur, Tekbirle ayaða kalkýlýr.

III. Rekât: Besmele, Fatiha Suresi, Namaz Suresi okunduktan sonra Rükû'ya varmadan önce 

eller tekrar kaldýrýlarak Tekbir söylenir, iki Kunut Duasý okunduktan sonra Rükû, Secde, Son oturuþ, 

Ettehýyyatü, Salli-Barik, Rabbenâ Dualarý okunur, Önce saða, sonra sola selâm verilir. (Esselâmü Aleyküm 

ve Rahmetüllah)

Fil Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Elem tera keyfe feale Rab büke biashâbil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim 

tayran ebâbîl. Termihim bihýcâretin min siccil. Fecealehüm keasfin me'kûl. 

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Rabbinin Fil ashabýna (ordusuna) ne yaptýðýný görmedin mi? Onlarýn kötü planlarýný boþa 

çýkarmadý mý? Onlarýn üstüne ebâbil kuþlarýný gönderdi. O kuþlar, onlarýn üzerine piþkin tuðladan yapýlmýþ 

taþlar atarlardý. Böylece onlarý Allah, yenilip çiðnenmiþ ekine çevirdi.

B- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 
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Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým. 

"… Sizin için daha hayýrlý olduðu halde bir þeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için kötü olduðu 

halde bir þeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”

Fil Vakasý

Yemen'de hüküm süren Ebrehe adlý bir kral, Yemen'in Sana þehrinde içi ve dýþý altýn yaldýzlarla 

süslenmiþ ve dünyanýn en iyi mermerlerinin kullanýldýðý “Kulleys” adýnda bir kilise yaptýrýr. Sonunda da 

insanlarýn yüzünü Kâbe'den Yemen'e çevirmeleri için bütün Arabistan'a emirler yaðdýrýr. Ýnsanlarýn 

Mekke'ye gidip orayý tavaf etmeleri yerine Yemen'e gelerek Kulleys Kilisesi'ni ziyaret etmelerini ister. Fakat 

hiçbir insan bu emre itaat etmez. Bu da gösteriyor ki insanlarý saraylara çaðýrabilirsiniz, saraylarda her 

türlü imkâný verebil i rsiniz; ama 

gönüllerini kazanmanýz mümkün deðil.

Ebrehe, Kulleys Kilisesi'ne 

ziyaretçi çekmek amacýyla Kâbe'yi 

yýkmayý kafasýna koyar. Ve bugünün 

tanklarýna bedel 60.000 kiþilik fillerle 

donatýlmýþ bir ordu ile Mekke'ye doðru 

yol alýr. Ve günlerce yolculuktan sonra 

Mekke'ye varýr, Kâbe'ye çok yakýn bir 

mesafede ordusuyla mola verir. Bu 

arada Mekkelilere ait hayvanlarý 

yakalatarak ordusunun iaþesine sunar. 

Bunun üzerine Mekke'nin önde 

gelenlerinden olan Peygamberimizin 

Dedesi bir heyetle Ebrehe'nin çadýrýnda 

huzura çýkarýlýr. Yaðmalanan hayvanlarýn, develerin fakir fukaranýn, çoluk çocuðun rýzký olduðunu 

söyleyerek yaðma edilen Mekkelilerin mallarýný Ebrehe'den ister. Bu durum karþýsýnda göbeði 

patlarcasýna kahkaha atan Ebrehe:

- Ben de Kâbe'yi yýkma diye yalvarmaya geldiðini sandým, deyince Peygamberimizin dedesi 

Abdul Muttalip:

- Kâbe'nin sahibi var. O, onu korur. Biz develerin, mallarýn sahibiyiz. Biz develerimizi ve mallarýmýzý 

istemeye geldik, diye cevap verir. 

Neticede develeri de alamaz ve eli boþ döner.

Ertesi günü fillerden müteþekkil bir ordu ile Kâbe'yi yýkmak için hücum emri veren Ebrehe, 

ordusuyla birlikte Kâbe'ye yaklaþtýðýnda gök yüzünde aniden nerden geldiði bilinmeyen serçe 

büyüklüðünde kuþlar peyda olur ve kuþlarýn ayaklarýnda ve gagalarýnda taþýdýklarý taþlarý Ebrehe'nin 

ordusunun üstüne býrakýr. Kuþlarýn ayaklarýnda ve gagalarýnda taþýdýklarý taþlar, insanlarýn önce ciltlerinde 

hastalýk meydana getirdi ve daha sonra da hastalýklarýndan kan ve irinler akmaya baþladý. Sonunda 

Ebrehe, ordusu ve kavmiyle birlikte helak olup gittiler.

 Tarihte Peygamberimizin doðumundan 52 gün önce meydana gelen bu olaya “Fil Vakasý” denir.  

Fil Suresinde de “O atýlan taþlar, onlarý yenmiþ ekin haline getirdi.” diye bu olaydan bahsedilir.

C - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Bakara Suresi, 216. Ayet)

D- TARÝHTEN BÝR YAPRAK 
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Namazýn Farzlarý

Sabah, öðle ikindi, akþam ve yatsý,

Ýþte namazýn budur beþ vakti.

Önce abdest alýnýr, Kýbleye durulur,

Sonra secde edilir, dualar edilir.

Namazýn farzlarý iþte bunlardýr.

Her çocuk namaz kýlýp dua etmeli,

Herkes namaz kýlýp þükür etmeli.

1-  Akþam namazýnýn farzý niçin önce kýlýnýyor?

2-  Bütün farz namazlarýn ilk oturuþunda sadece hangi dua okunur?

3-  Rükûda okuduðumuz dua nedir?

4-  Secdede okuduðumuz dua nedir?

5-  Vitir namazý kaç rekâttýr?

6-  Namaz suresini ezberleyelim

E- BÝR ÝLÂHÝ

F -SORULAR

Ýnsanýn manevi hastalýklarýnýn yedi ölmez reçetesi
Cömertlikte ve yardým etmede AKAR SU GÝBÝ OL
Þefkat ve merhamette GÜNEÞ GÝBÝ OL
Baþkalarýnýn kusurlarýný örtmede GECE GÝBÝ OL
Hiddet ve asabiyette ÖLÜ GÝBÝ OL
Tevazu ve alçak gönüllülükte TOPRAK GÝBÝ OL
Hoþ görülükte DENÝZ GÝBÝ OL

Mevlana‘dan Yedi Öðüt
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TEMMUZ / ÜÇÜNCÜ HAFTA / ON BEÞÝNCÝ GÜN

NAMAZ TERÝMLERÝ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - NAMAZDA KULLANDIÐIMIZ TERÝMLERÝN AÇIKLAMALARI

C - NAMAZI BOZAN ÞEYLER

D - Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kureyþ Suresi -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hûd Suresi, 107. Ayet)

G - BÝR ÝLÂHÝ - Hasta Duasý -

H - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

27) Es  Sem'î: Ýþitendir.

28) El  Hakem: Hükmedendir.

Bir Mani

Besmeleyle çýktým yola,

Selâm verdim saða sola.

Benim sevgili anacýðým,

Namazýn kabûl ola.

a) Kâmet: Sadece farz namazlarda niyet edilmeden önce okunur.

Kâmet þöyledir:

Allhü ekber, Allahü ekber (2), Allahü ekber, Allahü ekber(2),

Eþhedü en Lâ Ýlahe illallah, Eþhedü en Lâilahe illallah,

Eþhedü enne Muhammed'er- Resûlullah

Eþhedü enne Muhammed'er- Resûlullah,

Hayyaa'les  Salah, Hayya'les  Salah, 

Hayyaa'lel Felah, Hayya'lel Felah, 

Kad-u Kâmeti's  Salah,Kad-u Kâmeti's  Salah,

Allahü ekber, Allahü ekber,

Lâ Ýlâhe illallah. 

Manasý

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Þahadet ederim ki Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur. 

Þahadet ederim ki Allah'tan baþka hiçbir ilâh yoktur.

Þahadet ederim ki Muhammed Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- NAMAZDA KULLANDIÐIMIZ TERÝMLERÝN AÇIKLAMALARI
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Þahadet ederim ki Muhammed Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.

Haydin namaza, Haydin namaza

Haydin kurtuluþa, Haydin kurtuluþa

Namazý ikame edin, Namazý ikame edin,

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah'tan baþka ilah yoktur.

b) Niyet: Yarabbi niyet eyledim, senin rýzan için (…) namazýnýn (sünnetini / farzýný) kýlmaya, denilir. 

Farz namazý imamla kýlýyorsak bu niyetin sonuna “Uydum hazýr olan imama.” deriz.

c) Tekbir: “Allahü ekber” (Allah en büyüktür.) demektir. Namaza baþlama anýnda tekbir alýnýrken 

erkekler, ellerini parmaklarý aralýklý olarak avuç içleri kýbleye dönük bir þekilde baþ parmaklarýný kulak 

memelerine deðirerek “Allahü ekber” (Allah en büyüktür) diyerek sað eline sol elin üzerine gelecek þekilde 

göbek altýna baðlarlar.

Kadýnlar ise ellerini göðüs hizasýnda dik ve parmaklar bitiþik olarak tekbir alýrlar ve sað eli sol elin 

üzerine gelecek þekilde göðüs üzerine baðlarlar.

d) Rükû: Namazda gövdeyi yere paralel þekilde elleri diz üzerine koyarak eðilmeye denir. 

Erkekler 90 derece, kadýnlar ise 60 derece olarak eðilirler. Rükûda, 3 defa “Sübhane Rabbiyel Azîm” 

(Büyük olan Rabbimi tesbih ederim. Benim Rabbim noksanlýklardan uzaktýr.) dendikten sonra 

doðrulurken “Sem'î Allahü Limen Hamide” (Allah'ým, hamdýmý, þükrümü iþitendir.) denilir. Sonra da 

“Rabbenâ lekel Hamd” (Rabbim, bütün hamd, þükürler senin içindir.)  ilave edilir.

e) Secde: Rükûdan sonra dizler, eller, alýn, ve burun yere deðmiþ olarak yere kapanarak 3 defa 

Sübhane Rabbiyel Âlâ (Yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Benim Rabbim noksanlýklardan münezzehtir, 

'uzaktýr.') denilir.  Secde iki defa yapýlýr.

f) Selâm: Her namazýn bölümünün bitiriliþi selâmla olur. Her namazýn son oturuþunda önce saða, 

ve sonra sola meleklere olmak üzere Esselâmü Aleyküm ve Rahmetüllah (Allah'ýn selâmý üzerinize olsun.) 

diyerek selâm verilir.

g) Selâmdan Sonra:  “Allahümme en tesselâmü ve min kesselâm, tebareke ya zel celâli vel 

ikrâm.” denilir.

Not: Her namaz, þu dualar okunarak bitirilir. 

“Alâ Resûlüne salavat.”  (Salâvat Peygamberimizin üzerine olsun.) denilir ve içimizden sessizce  

“Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlî Muhammed” denilir. Ardýndan, “Sübhanallahi vel 

hamdülillahi ve Lâ ilahe illahü vallahü ekber ve Lâ havle ve Lâ kuvvete illa billahil aliyyül azîm.” dendikten 

sonra Ayet'el-Kürsî okunur. 33 defa “Sübhanallah” (Allah'ýn Þaný noksanlýklardan uzaktýr.); 33 defa 

“Elhamdülillah” ( Hamd, þükür ancak Allah'adýr.); 33 defa da “Allahü ekber” (Allah en büyüktür) diyerek 

tesbihat yapýlýr. Bundan sonra “Lâ Ýlahe illalahü vahdehüle þerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve 

alâ küllî þey'in Kadir.” (Allah'tan baþka hiçbir ilah yoktur. O'nun ortaðý ve dengi de yoktur. Mülk O'na aittir. 

Hamd O'na mahsustur. O, her þeye hakkýyla kâdirdir.) denilir ve Euzü  Besmele çekilerek “Ve mâ 

erselneke illâ rahmeten lil  Âlemin.” (Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.) denilerek eller dua 

için kaldýrýlýr ve dua yapýlýr. 

h) Dua: Kulun Allah'a yakarýþý ve O'na yaklaþmasýdýr. Kendi diliyle yaptýðý duadan sonra Salâvat 

duasý ile Fatiha Suresi okunur ve namaz bitmiþ olur.

1- Namazda bayýlmak,

2- Namazda konuþmak,

C- NAMAZI BOZAN ÞEYLER
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3- Namazda bir þey yiyip içmek,

4-  Kýbleden baþka bir yöne dönmek,

5-  Birisine selâm vermek veya selâm almak,

6-  Namazýn farzlarýndan birini terk etmek,

7-  Ayeti yanlýþ okuyarak manasýný bozmak,

8-  Secdede iki ayaðýný birden yerden kaldýrmak,

9-  Örtülmesi gerekli yerlerin namaz esnasýnda açýlmasý,

10- Namazda abdestin bozulmasý,

11- Namazda iken kendimiz duyacak kadar gülmek, 

gibi durumlar namazý bozar. Güldüðümüzü baþkalarý duyarsa hem namaz hem de abdest bozulur.

Rabbenaðfirli 

Allahümme Rabbenaðfirli ve livâlideyye velil mü'minine yevme yegûmül hýsab. Birahmetike Ya 

erhamerrahîmin.

Manasý

Ey bizim Rabbimiz! Beni, annemi, babamý ve bütün mü'minleri hesap görüldüðü, herkes sorguya 

çekildiði gün maðfiret edip baðýþla.

Kureyþ Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Li-ilâfi Kureyþin  ilâfihim rýhleteþ þitâi vessayf. Fel yaðbüdü Rabbe hezel beytillezi et'amehüm  min 

cû'ýn ve amenehüm min havf.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Kureyþ'e kolaylaþtýrýldýðý; evet, yaz ve kýþ seyahatleri onlara kolaylaþtýrýldýðý için onlar kendilerini 

açlýktan doyuran ve her çeþit korkudan emin kýlan þu evin Rabbine kulluk etsinler.

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hûd Suresi, 107. Ayet)

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Eðer sana bir zarar dokundurursa onu yine Allah'tan baþka giderecek yoktur. Eðer sana bir hayýr 

dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrý kullarýndan dilediðine eriþtirir. O, esirgeyen ve 

baðýþlayandýr. 

Hasta Duasý

Benim bir kardeþim var.

Terli iken soðuk su içer, hasta olur.

D- Günün Ezberlenecek Namaz Duasý

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

G  BÝR ÝLÂHÝ 
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Dertliye deva, hastaya þifa,

Sen verirsin Allah'ým.

Sen Þifasýn Allah'ým Allah.

Sen görürsün Allah'ým Allah.

Babam onu götürdü doktor amcaya.

Ýlaç verdi, bir de dua öðretti.

Dertliye deva, hastaya þifa,

Sen verirsin Allah'ým.

Sen Þifasýn Allah'ým Allah.

Sen görürsün Allah'ým Allah.

1-  Kâmeti okuyunuz.

2-  Kamet nedir? Nerede yapýlýr?

3-  Namazýn bitiþinde saða ve sol omzumuza dönerek ne söyleriz?

4-  Namazý bozan þeyleri anlatýnýz.

5-  Namaz suresini öðrenelim.

6-  Ayet mealinden neyi anlýyorsunuz?

“

H- SORULAR

Ýnsanýn Ömrü Ezan Ýle Namaz Arasý

Torun, pamuk gibi bembeyaz sakallý, nur yüzlü dedesine merakla sorar: 

Dedeciðim! Bir insanýn ömrü ne kadar olur?' 

Dede tatlý bir gülücükle: 'Ezanla namaz arasý kadar yavrucuðum.' deyince Torun: Nasýl yani, 

ömür bu kadar kýsa mý?' der. 

Dede: 'Evet yavrum. ömür, Namazsýz Ezanla, Ezansýz Namaz arasý kadardýr.' diye cevap verir. 

Torun yeniden sorar: 'Namazsýz ezan ve ezansýz namaz sözlerinden ne kastettiðini anlamadým 

dedeciðim. Bu ne demek açýklar mýsýn?' 

Dede þefkatle ellerinden tuttuðu torununa: 

'Bak yavrum, geçenlerde komþumuzun çocuðu doðdu.

O çocuðun kulaðýna ezan okundu deðil mi?

Ýþte o ezanýn namazý kýlýndý mý? Kýlýnmadý. O ezan 'Namazsýz Ezan'dý.

Ýnsan öldüðü zaman kýlýnan cenaze namazýnýn da ezaný yoktur.

O da 'Ezansýz Namaz'dýr. 

Aslýnda o namazýn ezaný insan doðunca okunmuþtu kulaðýna. '

Bak ey insan! Doðdun, ama öleceksin, ömür çabuk biter, hayatýný iyi deðerlendir. Boþa vakit 

harcama!' ikazýný yapýyordu o ezan.

Ýþte yavrum ÖMÜR, EZANLA NAMAZ ARASI KADARDIR
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TEMMUZ / DÖRDÜNCÜ HAFTA / ON ALTINCI GÜN

ORUÇ

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ORUÇ

C-  ORUÇLA ÝLGÝLÝ AYET VE HADÝSLER

D- ORUCU BOZAN ÞEYLER

E-  Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kureyþ Suresi -

F-  Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hac Suresi, 73. Ayet)

G-  BÝR ÝLÂHÝ - Oruç Duasý -

H-  SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

29) El  Habîr: Haberdar olandýr.

30) El  Azîm: Büyük olandýr.

Bir Mani

Ramazan rahmet ayý,

Þendir gönül sarayý.

Böylece aðýrlýk basar,

Çok içersen çorbayý.

Ýmsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah rýzasý için yemekten, içmekten ve cinsel iliþkiden uzak 

durmaktýr. Yýlda bir defa gelen Ramazan ayýnda mazereti olmayan mükellef Müslümanýn oruç tutmasý 

Ýslam'ýn þartlarýndandýr. Yýlýn diðer aylarýnda tutulan oruçlar ise farz olmayýp nafile ibadettir.

Yolculuk ve hastalýk gibi durumlarda oruç tutulmayabilir. Mazeret ortadan kalkýnca bu oruçlarýn 

kaza edilmesi gerekir. Hastalýðý nedeniyle oruç tutmaya sürekli engeli bulunan kiþiler ise oruç tutamadýðý 

her gün için fidye verirler. Fidye ise vaktinde tutulamayan, devamlý bir mazereti sebebiyle daha sonra kaza 

edilemeyen bir günlük oruca karþýlýk kiþinin kendi yediði bir günlük yemek tutarýný bir fakire vermesi ya da 

bir fakiri bir gün doyurmasýdýr.

* Ey iman edenler! Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý 

gibi size de farz kýlýndý.” ( Bakara Suresi, 183. Ayet)

* Oruç benim içindir. Onun karþýlýðýný ben vereceðim (Kutsî Hadis)

* Oruç sabrýn yarýsýdýr. ( Hz. Muhammed s.a.v.)

* Oruç tutasýnýz, sýhhat bulasýnýz.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B-  ORUÇ

C- ORUÇLA ÝLGÝLÝ AYET VE HADÝSLER
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D- ORUCU BOZAN ÞEYLER

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hac Suresi, 73. Ayet)

H  SORULAR

*  Bilerek bir þey yiyip içmek,

*  Ýðne yaptýrmak, ilaç kullanmak,

*  Kulak veya buruna ilaç damlatmak,

*  Cinsel iliþkide bulunmak,

* Aðýz dolusu kusmak,

* Sigara içmek,

Kureyþ Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Li-ilâfi Kureyþin  ilâfihim rýhleteþ þitâi vessayf. Fel yaðbüdü Rabbe hezel beytillezi et'amehüm  min 

cû'ýn ve amenehüm min havf.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Kureyþ'e kolaylaþtýrýldýðý; evet, yaz ve kýþ seyahatleri onlara kolaylaþtýrýldýðý için onlar kendilerini 

açlýktan doyuran ve her çeþit korkudan emin kýlan þu evin Rabbine kulluk etsinler.

Esirgeyen, baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Ey insanlar, size bir misal verildi. Þimdi onu iyi dinleyin. Allah'ý býrakýp da yalvardýklarýnýz, 

taptýklarýnýz bir araya gelseler,  bir sineði dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir þey kapsa onu geri 

alamazlar. Ýsteyen de âciz, istenen de âciz.

1- Oruç hangi ayda tutulur?

2- Hiç oruç tuttunuz mu? Tuttuysanýz duygularýnýzý anlatýnýz.

3- Peygamberimizin oruçla ilgili sözünü söyleyiniz.

4- Orucu bozan þeyler nelerdir?

5- Ayet mealinden ne anlýyorsunuz?

G- BÝR ÝLÂHÝ

Oruç Duasý

Yemedim içmedim, tuttum dilimi,

Kabul et orucumu Allah'ým.

Fakirin yoksulun bildim halini,

Kabul et orucumu Allah'ým.

Ýnsan bazen unutur, Allah'a þükretmeyi,

Oruç tutunca anlarýz, nimetin kýymetini,

 

Yemedim içmedim, tuttum dilimi,

Kabul et orucumu Allah'ým.

Fakirin yoksulun halini bildim,

Kabul et orucumu Allah'ým.

Komþusu açken tok yatan bizden deðil demiþ,

Ulu Peygamberimiz bize iyiliði göstermiþ.
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TEMMUZ / DÖRDÜNCÜ HAFTA / ON YEDÝNCÝ GÜN

ZEKAT

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - ZEKÂT

C - ZEKÂT NELERDEN VERÝLÝR?

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Maun Suresi -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim ( … Suresi,  65. - 68. Ayetler)

G -BÝR KISSA - Rýzýk Meselesi -

H- BÝR HÝKÂYE - Mal Sevgisi -

I - ÝBRETLÝK OLAY - Neydiler Ne Oldular? -

J- BÝR ÝLÂHÝ - Zekât -

K -SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

31) El  Halîm: Yumuþaklýk gösterendir.

32) El  Gafûr: Baðýþlayandýr.

Bir Mani

Malý verdi alemleri yaradan

Emretti vacibi, farzý sýradan

Kýrkta birdir zekat çýkmaz aradan

Namazsýz niyazsýz Ýslam olur mu?

Ýslâm'ýn dördüncü þartýdýr. Tamamen malla yapýlan bir ibadettir. Temel ihtiyaçlar karþýlandýktan 

sonra üzerinden bir yýl geçen belirli bir miktar malýn kýrkta birini ihtiyaç sahibi fakirlere verilmesidir.

Zekât, zenginin fakire bir lütfu deðildir. Vermek, görevidir. Sahip olduðu malýn kazanýlmasýnda 

elbette kiþinin çalýþmasýnýn ve alýn terinin payý büyüktür. Ama kiþi tamamen bunu kendinden bilmemelidir. 

Allah,  “Malý dilediðime, bilgiyi de çalýþana veririm.” buyuruyor. Nice alýn teriyle iþçilik yapan kardeþlerimiz 

var. Onlar zenginlerin fabrikasýnda, tarlasýnda, inþaatýnda çalýþýrken daha çok yoruluyor ve daha çok ter 

döküyorlar.  Demek ki zengin olmak sadece çalýþmakla elde edilen bir þey deðil, bir yerde Allah'ýn da bir 

lütfudur. Bu lütfu insanlara verirken kendimizi bir kepçe yerine koyacaðýz. 

Cömert birine sormuþlar:

- Fakirlere ve muhtaçlara verip daðýttýðýn þeylerden ötürü gönlüne bir kibir geliyor mu? Onlarý 

kendine minnettar görüyor musun? 

Cömert kiþi cevap vermiþ:

- Kesinlikle hayýr! Ben kendimi, aþçýnýn elindeki kepçe gibi görüyorum. Verilen, kepçeden geçse 

de veren aþçýdýr. Kepçe, 'Rýzký veren benim.' gibi bir hisse kapýlabilir mi? demiþ.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ZEKÂT
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Cömert ve hayýr sever zenginler de yaptýklarý hayýrlý icraatlarýnda kendilerini, aþçýnýn elindeki 

kepçe kadar dahi pay sâhibi olmadýklarýný düþünürler. Aksi takdirde þirk koþma gibi bir günaha düþülme 

durumu olabilir ki Allah korusun.

Bu kýsa hikâyede de görüldüðü üzere zekât ve sadaka ile fakirlere yaptýðýmýz yardýmdan dolayý 

cimrilik, bencillik, gurur gibi kötü duygulara kapýlmayacaðýz. Nasýl elimiz, yüzümüz, giysilerimiz 

kirlendiðinde su ile yýkayýp temizleyebiliyorsak zekât ve sadaka vermekle de mallarýmýzý temizlemiþ 

oluruz. Çünkü zekâtýný vermediðimiz mal, bizim hakkýmýz deðil; fakir ve fukaranýn hakkýdýr.

Mal ve mülkün bize emanet olduðunu en iyi bir þekilde ifade eden Yunus Emre bir dörtlüðünde 

þöyle der.

Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da sen oyalan.

Yine bir baþka þiirinde:

Hani mülke benim diyen, 

Köþkü sarayý beðenmeyen,

Þimdi bir evde yaturlar, 

Taþlar olmuþ üstünleri.

Hani, ol sözlüler?

Hani, ol güneþ yüzlüler?

Böyle kaybolmuþ bunlar, 

Hiç bilinmez niþanlarý.

Bunlar bir vakit beyler idi.

Kapýcýlar korlar idi.

Gel þimdi gör, bilmeyesin. 

Bey hangidir, ya kullarý?

Sonuç olarak zekât, ödememiz gereken bir borç olarak düþünülüp malýmýzýn kýrkta birini 

muhtaçlara vermektir.

Dinimizde zekât verilecek mallar:

*  Koyun, keçi, sýðýr, manda ve deve gibi hayvanlar,

* Altýn, gümüþ ve nakit para,

*  Ticaret eþyasý ve toprak ürünleri,

* Zekât ve sadakalar, Allah'ýn bir farzý olarak ancak fakirler, düþkünler, borçlular ve yolda kalmýþ 

yolcular için olduðu Kur'an-ý Kerîm'de özellikle belirtilmiþtir.

Maun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Eraeytellizi yükezzibü biddin. Fezalikellizi yedü'ûl yetim. Velâ yehuddu alâ taâmil miskin. Feveylün 

lil musallin. Ellezinehüm an salâtihim sâhün. Ellezinehüm yürâûne ve yemne ûnel mâûn.

C- ZEKÂT NELERDEN VERÝLÝR?

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 
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Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Hiç bütün bir ahlâkî deðerler sistemini yalanlayan, (birini) tasavvur edebilir misin? Ýþte böyle biridir 

yetimi itip kakan, yoksulu doyurma arzusu, gayreti duymayan. Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar 

namazlarýný ciddiye almazlar. ( Onlarýn kalpleri namazlarýna yabancýdýr) Onlar ki niyetleri yalnýzca görülüp 

takdir edilmektir. Onlar gösteriþ yapanlardýr. Hayra da mani olurlar.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

O gün onlarýn aðýzlarýný mühürleriz. Yaptýklarýný bize elleri anlatýr. Ayaklarý da þahitlik yapar.

Rýzýk Meselesi

Bir gün televizyonda bir belgesel seyrederken çok ilginç bir olayla karþýlaþtým.

Ayý, akan bir nehirde bir balýðý yakalamak için ayaðýyla balýða pençe attý. Balýk nehrin kenarýna 

sýçradý. Kenarda ayýyý seyreden bir tilki, önüne düþen balýðý kaptýðý gibi yemeye baþladý. Yarýsýný yer yemez 

arkadan bir kurt çýktý. Kurttan korkan tilki balýðýn yarýsýný býrakarak kaçtý. Kalan yarým balýðý da kurt yedi. 

Gördüðüm manzara karþýsýnda Rabbimin hikmetini gördüm.

Mal Sevgisi

Zamanýn çok cimri zengin bir iþ 

adamý, malýnýn zekâtýný veren ve etrafýna da 

bolca sadaka daðýtan çok cömert hayýr 

sever arkadaþýnýn bu durumunu ahmaklýk 

olarak görür ve bir gün bu cömert 

arkadaþýna þöyle bir teklifte bulunur.

- Senin bu yaptýðýn savurganlýktýr. 

Eðer sen malýný sevmiyorsan bari bana ver 

de senin mallarýný da muhafaza edip 

koruyayým, der. 

Bunun üzerine cömert adam der ki:

- Esas sen malýný sevmiyorsun. 

Yarýn ölünce sen bütün malýný burada 

býrakýp gideceksin. Ama ben malýmý o 

kadar seviyorum ki verdiklerim benimle beraber gelecek.  Bugün benim fakire daðýttýðým kabir yolunda ve 

kýyamette azýðým olacaktýr. Ya senin? diye taþý gediðine koyar.

Ünlü Ýslâm bilginlerinden biri bu konuda, “Dünya malýna tamahý olan kiþinin durumu, susuz bir 

insanýn susuzluðunu deniz suyu ile gidermesine benzer. Susayan bir insan susuzluðunu bastýrmak için ne 

kadar deniz suyu içse susuzluðu geçmez,  daha da artar. Ýçtikçe içesi gelir ve sonunda midesi patlar, ölür, 

gider. Mala hýrsý olan insan da topladýkça toplar. O da susuz bir insan gibi o malý yiyemeden ölür, gider.” 

diyor.

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim ( Yasin Suresi,  65. -  68. Ayetler) 

G- BÝR KISSA

H- BÝR HÝKÂYE
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I - ÝBRETLÝK OLAY

J- BÝR ÝLÂHÝ

K- SORULAR

Neydiler Ne Oldular? 

1923 yýlýnda Chicago'daki Edgewater Beach Oteli, önemli bir toplantýya ev sahipliði yapýyordu. 

Dünyanýn en tanýmýþ sekiz iþ adamý, bu toplantýda hazýr bulunuyordu. Bunlar, dünyanýn en büyük çelik alet 

ve havagazý þirketlerinin müdürleri, New York Borsasýnýn  baþkaný, Wall Street'in en nüfuzlu iþ adamý, 

dünyanýn en büyük tekellerinin genel müdürleri, bir kabine üyesi ve beynelmilel bankalarýn sahipleriydi. 

Dünyanýn en mühim þahsiyetlerinden olan ve kazandýklarý paralarla dünya ekonomisine yön 

veren bu sekiz milyarder iþ adamýnýn bu toplantýdan yirmi beþ sene sonraki vaziyetleri þöyleydi: 

Dünyanýn en büyük müstakil çelik þirketinin müdürü ve sahibi olan Charles Schweb, iflasýndan 

ölümüne kadar geçen beþ yýl zarfýnda eski tanýdýklarýndan aldýðý borçlarla yaþadý. 

Dünyanýn en büyük çelik alet þirketinin müdürü Samuel Ýnsuil, adaletin elinden kaçmak üzere 

sýðýndýðý yabancý bir memlekette beþ parasýz olarak öldü.

Dünyanýn en büyük havagazý þirketinin müdürü olan Howard Hopson, bunalýmlar sonucu 

çýldýrarak öldü.  

New York Borsasýnýn baþkaný Richard Whitney, Sing Sing hapishanesinde ömür çürüttü. 

Kabine üyesi Albert Fall, evinde ölebilmesi için özel bir kararla hapishaneden çýkarýldý. 

Wall Street'in en büyük iþ adamý olan Jesse Livermore, intihar etti. 

Bu sekiz milyarder, dünya piyasalarýný ellerinde tutarak siyasete bile tesir etmiþlerdi. Bu arada 

bitmez tükenmez addedilecek bir servet sahibi olmuþlardý. “Fakat mezara girdikleri vakit, en fakir 

kimselerden daha fakirdiler.” Hudutsuz ihtiraslarý, kazandýklarý parayý bile kaybetmelerine sebep olmuþtu. 

Rahmetli Mehmet Akif, “Tarihi tekerrür diye tarif ederler; hiç ibret alýnsa tekerrür eder miydi?” der. 

Allah Kur'an-ý Kerîm'in ilk surelerinde, kullarýna bol ve sýnýrsýz olarak vermiþ olduðu nimetleri diðer 

insanlardan kýskanmalarý,  yani zenginlerin fakirlerden mal kaçýrýþlarýný, kendilerinin sahip olduklarýna 

onlarýn sahip olmamasý için nasýl hasetlendiklerini  Peygamberimizden önceki dönemde yaþanmýþ bir 

olayý þöyle naklediyor. 

Onlar (zenginler) bir araya geliyor, kendi aralarýnda bir grup oluþturuyorlar ve mallarýnýn yoksullara 

gitmemesi, kendi aralarýnda dönüp dolaþmasý için plan program yapýyorlardý. Gizlice mallarýný yeme, ayrý 

yerlerde toplama ve ayrýca bu nimetlerden nasýl daha çok ve daha iyi yararlanabileceklerini planlýyorlardý. 

Tabii o zamanlar ziraatçýlýk önde idi. Ama Allah (c.c.) onlarýn bahçelerini bir gecede, sam yeliyle 

karartýverdiðini, yerle bir ediverdiðini ve o zaman akýllarýnýn baþlarýna geldiðini, bize anlatmak suretiyle, 

bizim böyle yapmamamýzý  istemektedir. Günümüzde de hemen hemen ayný þeyler yapýlmaktadýr. 

Zekât

Sen zekâtýný verirsen Yüzler güler mutlu olur.

Zengin fakir kardeþ olur. Ýnsan hep huzur bulur.

Ver malýnýn kýrkta birini. Malýnýn verdikçe zekâtýný

Tut muhtacýn garip elini. Malýn servetin artar durur.

1- Zekât kimlerin hakkýdýr?

2- Zekât malý eksiltir mi?

3- Zekât nelerden verilir?

4- Ayet mealinden anladýðýnýzý anlatýnýz.
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TEMMUZ / DÖRDÜNCÜ HAFTA / ON SEKÝZÝNCÝ GÜN

HAC

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - HAC

C - UMRE

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Maun Suresi (Tekrarý) -

E - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Yasin Suresi, 74 -77. Ayetler)

F - BÝR ÝLÂHÝ - Hac Duasý -

G - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

33) Eþ  Þekür: Rýzasý olarak yapýlanlara güzel bir þekilde cevap verendir.

34) El  Alîy: Yüce olandýr.

Kâbe'nin yollarý bölük bölüktür.

Benim yüreciðim delik deliktir.

Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Aman kabe varsam sana.

Yüzümü sürsem sana

Ýslâm dininin beþinci þartý olup zengin bir 

Müslümanýn ömründe bir kez ihramlý olarak Kurban 

Bayramýnýn arefe gününde Arafat'a çýkýp dua 

etmesine, (Vakfe yapmasýna) ve bayramda Kâbe'yi 

tavaf etmesine “Hac” denir. Hac ibadeti hem mal hem 

de bedenle yapýlan bir ibadettir. 

Hac esnasýnda Mekke þehrinde Kâbe baþta olmak üzere Safa, Merve, Arafat, Mina ve ilk vahyin 

geldiði Cebel-i Nur Daðý gibi kutsal yerler de ziyaret edilir.

Hac, beyaz bir kýyafet içinde Kâbe tavaf edilirken hacýlar “telbiye” dediðimiz þu duayý okurlar:   

“Emrin baþ üstüne Allah'ým, baþ üstüne!  Emrin baþ üstüne ey ortaksýz olan, baþ üstüne! Tek 

öveceðim Sensin, tüm övgülerim Sana. Kavuþtuðum nimetlerin hepsi Senindir, her þeyde Sensin. Yoktur 

ortaðýn Senin.” 

Hac, bu dünyada mahþerin bir çeþit provasý gibidir. Müslümanlarýn tek duygularý ve dilekleri 

“Hac”larýnýn kabul olmasý, günahlarýnýn baðýþlanmasýdýr. Mahþerde de tek düþünce Cennete kavuþma 

isteði, cehenneme girme korkusudur.

Umre de Kâbe-i Muazzama'yý tavaf ve Safa ile Merve denilen iki yer arasýnda koþar gibi gidip 

gelmektir. Umrenin þartlarý Haccýn þartlarý gibidir. Yalnýz Umre için belli bir vakit gerekli deðildir. Her 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- HAC

C- UMRE
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mevsimde yapýlabilir. Yalnýz Umrede de ihram giymek þarttýr. Umrenin þartý tavaftýr.  Arafat'ta vakfeye 

durma þartý yoktur. Nafile bir ibadettir.

Hac ise sadece Kurban Bayramýnda yapýlan bir ibadettir. Hacc'a gidemeyen Müslümanlar, hali 

vakti yerinde ise bu bayramda kurban keserler. Kestikleri kurbanlarýn üçte birini kendilerine alýkoymak 

suretiyle geri kalan kýsmýný kurban kesemeyen yakýn akraba, dost ve komþularýna ikram ederler.

Maun Suresi (Tekrarý)

Bismillahirrahmanirrahim 

Eraeytellizi yükezzibü biddin. Fezalikellizi yedü'ûl yetim. Velâ yehuddu alâ taâmil miskin. Feveylün 

lil musallin. Ellezinehüm an salâtihim sâhün. Ellezinehüm yürâûne ve yemne ûnel mâûn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Hiç bütün bir ahlâkî deðerler sistemini yalanlayan, (birini) tasavvur edebilir misin? Ýþte böyle biridir 

yetimi itip kakan, yoksulu doyurma arzusu, gayreti duymayan. Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar 

namazlarýný ciddiye almazlar. ( Onlarýn kalpleri namazlarýna yabancýdýr) Onlar ki niyetleri yalnýzca görülüp 

takdir edilmektir. Onlar gösteriþ yapanlardýr. Hayra da mani olurlar.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Onlar, yardým göreceklerini umarak Allah'tan baþka ilâhlar edindiler. Hâlbuki o Ýlâhlarýn onlara 

yardým etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri onlar için hazýr askerdirler.

Baðdat'ta âlim bir zat öðrencileriyle ders yaparken her haliyle zengin olduðu kýyafetinden belli bir 

zat çat kapý içeriye girer. Acil bir görüþme isteðinin olduðunu söyler. Hoca, öðrencilerin yanýnda:

- Buyur sor bakalým, nedir isteðin? der. 

Gelen kiþi, þehrin hatýrý sayýlýr tüccarlarýndan biridir. 

- Hocam, ben bu yýl hacca gitmek istiyorum. Üç yüz altýn biriktirdim. Bu para, benim rahatlýkla 

gidip gelmem için yeterli midir? der.

Hocanýn cevabý: 

- Bu para rahatlýkla gidip gelmen için yeterli olmayabilir, diye karþýlýk verir.

Adam:

- Peki öyleyse, biraz daha biriktireyim, seneye giderim, der ve hocaya teþekkür ederek oradan 

ayrýlýr. 

Þehrin hatýrý sayýlýr tüccarýnýn oradan ayrýlmasýndan bir iki hafta sonra, hoca öðrencileriyle ders 

yaparken bu kez ayaðýnda çarýk, elinde küçük bir bohça ile sade halli bir köylü gelir. Yine öðrencilerin 

huzurunda hocaya maruzatýný söyler:

- Hocam, fazla zamanýnýzý almayacaðým.  Allah nasip ederse ben hac için yola düþtüm, 

diyeceðin, istediðin bir þey var mý  diye sormaya geldim, der.

Hoca:

- Yolun açýk olsun. Oralara bizden de selâm götür, bizim için de dua et, dedikten sonra kucaklaþýp 

vedalaþýrlar. 

Öðrenciler, iki hafta içinde gördükleri bu iki manzara karþýsýnda þaþkýna dönmüþlerdir. Ýçlerinden 

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Yasin Suresi, 74 -77. Ayetler)

Paraya Güvenmek
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birisi:

- Hocam, tüccar geldiðinde “Hac için üç yüz altýn yetmeyebilir.” dediniz. Bu adamýn ise belki bir 

altýný bile yok, ama ona “Yolun açýk olsun!” dediniz. Bu iþin sýrrý nedir? diye sorar.

Hoca cevabýný verir: 

- Oðlum, o tüccar parasýna güveniyordu. Üç yüz altýnýnýn baþýna ne geleceðini, yetip 

yetmeyeceðini ben garanti edemem. Ama bu Müslüman kardeþimiz, “Allah nasip ederse” diyerek yola 

koyulmuþ,  inanýyorum ki güvendiði Allah, onu yolda býrakmayacaktýr, der. 

Müslüman, geleceðe ait bir iþe niyetlendiðinde, “Ýnþallah” veya “Allah nasip ederse” diye dileðini 

belirtmesi Allah'ýn buyruðudur.

1- Hac, dünyada neyin provasýdýr?

2- Hac ve Umre'de nereye gidilir ve nereler ziyaret edilir?

3- Tavaf nedir?

4- Çevrenizde Hacc'a gitmiþ bir büyüðünüzle konuþarak onun anlattýklarýný yazýnýz ve derste 

anlatýnýz.

G- SORULAR

Ben Dosdoðru Arkadaþ Ýsterim

Tilkiyle yýlan arkadaþ olurlar ve birlikte yolculuða çýkarlar. Bir ýrmaðýn kenarýna geldiklerinde yýlan 
tilkiye  “ tilki kardeþ, ben yüzme bilmem, beni sýrtýna al da karþý kýyýya beraber geçelim” der. Tilki 
arkadaþýnýn teklifine kabul eder. Yýlan tilkinin beline sarýlýr, o da ýrmaða girip yüzmeye baþlar ve karþý kýyýya 
geldiðinde yýlan fýtratýnýn gereði “ tilki kardeþ ben seni sokacaðým” deyiverir. Neye uðradýðýný þaþýran tilki “ 
Yýlan kardeþ! Biz seninle arkadaþ deðil miyiz? Bak ben sana bunca iyilik ettim, seni sýrtýma almasam 
ýrmaðý geçemeyecektin” diye ne kadar dil döktüyse de yýlan hiç oralý olmaz “ Bu benim huyum, sokmak 
benim yapýmda var” der. Bunun üzerine tilki bir an durur, sonra yýlana  “ Peki yýlan kardeþ, sok ne yapalým? 
Bu benim kaderimmiþ. Yalnýz yüzüme bir defacýk bak ki, ölmeden önce o güzel gözlerini son bir defa 
göreyim!” Bu sözlere aldanan yýlan, baþýný uzattýðý an, tetikte duran tilki derhal baþýný kapýverir, sonra da 
ölen yýlaný ýrmaðýn kenarýnda, kumlarýn üzerine boylu boyunca uzatýr ve kendi hilesine kurban giden 
arkadaþýna þöyle der: “ Yoook yýlan kardeþ, ben eðri büðrü arkadaþ istemem. Benimle arkadaþ olacaksan 
böyle dosdoðru olacaksýn”

Sevgili gençler, seçeceðiniz arkadaþ bugününüzü deðil, bütün geleceðinizi çok yakýndan 
ilgilendirdiðini unutmayýn. Unutmayýn ki hiç kimse annesinden doðarken elinde sigara, alkol bardaðý, 
kumar kâðýtlarýyla doðmuyor. Sonradan bunlarý da yine annesi babasý ve yakýnlarý vermiyor. Ama çok 
yakýn gördüðü arkadaþlarý veriyor. Hiç kimse size anneniz babanýz kadar yakýn olamaz. bunu asla 
unutmayýn.
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TEMMUZ / DÖRDÜNCÜ / ON DOKUZUNCU GÜN

PEYGAMBERÝMÝZÝN HAYATI-1

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - PEYGAMBERÝMÝZ Hz. MUHAMMED'ÝN DOÐUMU

C - PEYGAMBERÝMÝZÝN ÇOCUKLUÐU VE SÜT ANNEYE VERÝLÝÞÝ

D - ANNESÝNÝN VEFATI

E - DEDESÝNÝN VEFATI

F - AMCASININ VEFATI

G- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Maun Suresi (Tekrar) -

H - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Ýsra Suresi, 35. -36. Ayetler)

I - BÝR ÝLÂHÝ

J - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

35) El  Kebîr: En büyük olandýr.

36) El  Muðýs: Ýmdada yetiþendir.

KUTLU DOÐUM

Beþ yüz yetmiþ bir yýlýnda 

Rebî'ül - evvel ayýnda

Bir kurtarýcý belirdi

Beni Haþim soyunda

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 

Miladi 571 yýlýnda Mekke'de doðdu. Babasý 

Abdullah,  Peygamberimiz henüz doðmadan önce 

vefat etmiþti. Dedesi kendisine “övülmüþ”  

anlamýna gelen “Muhammed” ismini koydu.

Peygamberimizin doðduðu gece dünyada 

bir takým olaylar meydana geldi. Bunlarýn baþlýcalarý 

þunlardýr:

* O gün için Kâbe'de bulunan bütün putlar yüzüstü yere yýkýldý.

* Sava gölü kurudu.

* Ateþe tapan Mecusilerin ateþleri söndü.

* Ýran kralýnýn sarayýnýn on dört sütunu yýkýldý.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- PEYGAMBERÝMÝZ Hz.       

               MUHAMMED'ÝN DOÐUMU.
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Mekkelilerin bir âdeti vardý. Mekke'nin havasý sýcak olduðundan zenginler o zamanlar yeni doðan 

çocuklarýný Mekke dýþýndan gelen ve yayla havasý olan yerlerde yaþayan sütannelere verirlerdi. Hz. Âmine 

de çocuðunun daha saðlýklý büyümesi için çocuðunu sütanneye vermek istedi. Ancak yetim olduðu için 

kimse O'nu almak istemiyordu. Küçük Muhammed'i Sa'd kabilesinden Halime isminde fakir bir kadýn aldý. 

Halime,  küçük Muhammed'i kýsa zamanda çok sevdi ve O'nu gözünden bile kýskanýr oldu. Öyle ki bu 

kutlu misafir eve sanki bir bolluk ve bereket getirmiþti. Burasýný Hz. Halime'den dinleyelim. 

“Biz çok fakir bir aileydik. Kocam kýt kanaat geçimimizi saðlamakta idi. Ancak küçük Muhammed 

sanki evimize uður getirdi. Hayvanlarýmýzýn sütü bollaþtý, aðaçlarýn meyvesi ve tarlalarýmýzýn ürünü arttý. 

O'nunla her þey baþka oldu. O, evimize geldikten sonra darlýk nedir görmedik.” diyordu.

Küçük Muhammed, beþ yaþýna kadar sütannesi Halime'nin yanýnda kaldý. Sonra da annesi 

Âmine'ye teslim edildi. 

Peygamberimiz altý yaþýna gelince annesi, oðlu Muhammed'i alarak hem akrabalarýný ve hem de 

Medine'de metfun bulunan eþi Abdullah'ýn mezarýný ziyaret etmek üzere arkadaþý Ümmü Eymen ile 

Medine'ye gitti, orada on beþ gün kadar kaldýktan sonra geri Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen köyde 

rahatsýzlandý. Rahatsýzlýðýnýn üçüncü günü iyi olamayacaðýný anlayan Âmine, yanýnda bulunan yetimine 

þefkat dolu gözlerle baktý,  O'nu baðrýna bastý, öptü, kokladý, okþadý ve gözlerinin içine derince baktý. Ama 

ne yazýk ki bu son bakýþ ve koklayýþtý. Muhammed'in nur yüzüne gözlerinden yaþlar damla damla 

düþüyordu. Babasýndan yetim kalan Muhammed, þimdi de en çok ihtiyaç duyduðu annesinden de öksüz 

kalacaktý. Âmine, buðulu gözlerini silerek tekrar oðlunu sýkýca baðrýna bastý ve “Her yeni eskir, her canlý 

ölür. Ben de ölmek üzereyim, ama gam yemiyorum. Zira bütün insanlýða ýþýk tutacak bir rehber 

býrakýyorum.” diyerek gözlerini yumdu ve son nefesini verdi. Çünkü biliyordu ki küçük Muhammed'in 

doðumu her hangi bir çocuðun doðumu gibi deðildi.

Annesinin ölümünden sonra hem yetim hem de öksüz kalan küçük Muhammed, annesinin 

arkadaþý Ümmü Eymen tarafýndan Mekke'ye getirilerek dedesi Abdulmuttalib'e teslim edildi.

Peygamberimiz, sekiz yaþýna kadar dedesi Abdulmuttalib'in yanýnda kaldý. Yaþlý dedesi 

Abdulmuttalip torununu çok seviyordu. O'nu her gittiði yere götürür ve âdeta O'nu gözünden bile 

kýskanýrdý. Sekiz yaþýna geldiðinde çok ileri yaþta bulunan dedesini de kaybetti. Dedesinin kaybýna da çok 

üzüldü. Cenazesinde gözlerinden yaðmur gibi yaþlar boþandý.

Dedesinin vefatýndan sonra küçük Muhammed amcasý Ebu Talib'in yanýnda kaldý. Çobanlýk 

yaparak amcasýnýn koyunlarýný güttü. Ebu Talib ayný zamanda tüccardý, ticaretle uðraþýyordu. Zaman 

zaman Þam'a seferler yapardý. On iki yaþýnda iken yeðeni Muhammed'i de alarak Þam'a ticaret seferine 

çýktý. Þam'a giderlerken dinlenmek ve ihtiyaç için küçük bir kasaba olan Busra'da mola verdiler. Bu 

kasabanýn kilisesinin Bahira adlý bir rahibi vardý. Bu Rahib Bahira, daha önceden de tanýþýklýðý olan Ebu 

Talib'i ve arkadaþlarýný yemeðe davet etti. Yemekte gördüðü küçük Muhammed, oturuþu ve davranýþý ile 

Rahib Bahira'nýn dikkatini çekti.  O'nu uzun uzun inceledi. Hâl ve hareketlerinden, sözlerinden onun son 

peygamber olduðunu iyice anladý. Okuduðu Ýncil'de gelecek son peygamberin isminin Faraklit olacaðýný 

C- PEYGAMBERÝMÝZÝN ÇOCUKLUÐU VE SÜT ANNEYE VERÝLÝÞÝ

D- ANNESÝNÝN VEFATI

E- DEDESÝNÝN VEFATI

F- AMCASININ VEFATI

100



ve bu ismin Arapça karþýlýðýnýn da “Ahmet” olmasý, yine Ýncil'de bahsedilen nübüvvet mührünü O'nun 

sýrtýnda görmesi Rahibi iyice heyecanlandýrdý. Artýk Bahira'nýn hiçbir þüphesi kalmamýþtý. Kervandakiler 

ise Rahip Bahira'nýn bu davranýþlarý karþýsýnda þaþýrýp kalmýþlardý. 

Rahib Bahira, Ebu Talib'in kesinlikle Þam'a gitmemesini istedi. Yahudilerin Þam'da bu çocuða 

zarar verebileceklerini düþünerek Ebu Talib'in mallarýný Busra'da satýlmasýna yardýmcý oldu.  Ebu Talib'i, 

yeðeni ile birlikte Mekke'ye dönmesini saðladý.

Maun Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Eraeytellezi yükezzibü biddin. Fezalikellizi yedü'ûl yetim. Velâ yehuddu alâ taâmil miskin. 

Feveylün lil musallin. Ellezinehüm an salâtihim sâhün. Ellezinehüm yürâûne ve yemne ûnel mâûn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Hiç bütün bir ahlâkî deðerler sistemini yalanlayan, (Birini) tasavvur edebilir misin? Ýþte böyle biridir 

yetimi itip kakan, yoksulu doyurma arzusu, gayreti duymayan. Yazýklar olsun o namaz kýlanlara ki onlar 

namazlarýný ciddiye almazlar. ( Onlarýn kalpleri namazlarýna yabancýdýr) onlar ki niyetleri yalnýzca görülüp 

takdir edilmektir. Onlar gösteriþ yapanlardýr. Hayra da mani olurlar.

H- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Ýsra Suresi, 35 -36. Ayetler)

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Hakkýnda bilgin bulunmayan þeyin ardýna düþme! Çünkü kulak, göz ve gönül,  bunlarýn hepsi ondan 

sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaþma! Çünkü aðýrlýk ve azametinle ne yeri yarabilir ne de 

daðlarla ululuk yarýþýna girebilirsin.

Peygamberim uludur.

Abdullah'ýn oðludur.

Güzel adý Muhammed

Yolu Allah yoludur.

Annesidir Âmine,

Nur yaðdý can evine,

Gördü tatlý rüyalar,

Ýmrendi gök zemine.

Doðdu Hakkýn güneþi,

Doðmadý hiçbir eþi,

Beþ yüz yetmiþ bir yýlý,

Söndü þirkin ateþi.

Bastý altý yaþýna,

Kaldý tek bir baþýna,

Ýnci gibi annesiz

Üzüntüler boþuna.

G- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

I- BÝR ÝLÂHÝ
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Hak dindirir her yasý,

Dedesiyle amcasý

Hemen kanat gerdiler,

Büyüdü gül goncasý.

Kýrk yaþýna deðince

Peygamberlik verildi.

Allah birdir deyince

Putlar yere serildi.

Herkes kördü, saðýrdý,

Gelin diye baðýrdý,

Hakk'ýn doðru yoluna

Ýnsanlarý çaðýrdý.

Sürü sürü gümraha

Karþý duran O, oldu.

Ýnsanlarý felaha

Kavuþturan O,oldu.

Yirmi üç yýl didindi.

Taþý yastýk edindi.

Aydýnlattý cihaný,

Getirdiði hak dindi.

1-  Peygamberimiz hangi yýlda nerede doðdu?

2-  Doðumu esnasýnda dünyada neler oldu?

3-  Annesinin ve babasýnýn ismi nedir?

4- Peygamberimizin çocukluðunda çok önemli bir yeri olan dedesinin ve amcasýnýn isimleri 

nedir?

5-  Namaz suresini ezberleyelim, Ayet mealinden ne anladýðýnýzý söyleyiniz.

 Azmini Yitirmeyen Genç Baþarýr

Bir gün iki kurbaða süt dolu bir küpün içine düþmüþler. Kurbaðalar kurtulmak için, atlamýþ, 
zýplamýþ, çýrpýnýp durmuþlar. Ama nafile!. Küpün içi kaygan olduðu için bir türlü dýþýna atlayamamýþlar. 
Kurbaðalardan biri dayanamayarak  “ buradan kurtuluþ yok” diyerek pes edip kendini koyuvermiþ ve 
sütün içinde boðulup ölmüþ. Öbür kurbaða azmini yitirmeyerek  “ Direnmeye devam etmeliyim, 
zýplayayým, belki gelip kurtaran olur” diye düþünmüþ, baþlamýþ zýplayýp debelenmeye ve baðýrmaya… 
Uzun süre uðraþmýþ didinip, durmuþ bakmýþ ki kimse gelmiyor tam azmini ümidini yitiriyormuþ ki içinde 
zýpladýðý süt çalkalanmadan dolayý kaymak baðlamaya baþlamýþ. Direnen kurbaða da kaymaðýn 
üzerinde kalýp batmaktan kurtulmuþ ve sýçrayýp dýþarý atlayývermiþ.

J- SORULAR
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TEMMUZ / DÖRDÜNCÜ HAFTA / YÝRMÝNCÝ GÜN

PEYGAMBERÝMÝZÝN HAYATI-2

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - PEYGAMBERÝMÝZÝN GENÇLÝÐÝ

C - PEYGAMBERÝMÝZÝN EVLÝLÝÐÝ

D - ÝLK VAHYÝN GELÝÞÝ

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kevser Suresi -

F - Bir Ayet meali öðrenelim (Yasin Suresi, 77. - 78. -  79. Ayetler)

G- BÝR ÝLÂHÝ

H- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

39) El  Hasîb: Hesaba çekendir.

40) El  Celîl: Büyük olandýr.

Saraylar yýkýldý.

Yanan ateþler söndü.

Çöl ortasýnda açan 

Misk kokulu bir güldü.

O mübarek sýrtýnda

Peygamber mührü vardý.

Doðuþuyla âlemi  

Derin mutluluk sardý.

D o ð u m u n d a n  ö n c e  

babasýný, 6 yaþýnda annesini, 8 

yaþýnda çok sevdiði dedesini 

kaybeden Peygamberimizin 

hayatýnda yeni bir dönem 

baþlýyordu. Bu dönem, yirmi beþ 

y a þ ý n a  k a d a r  s ü r d ü .  

Peygamberimizin çocukluðu ve 

gençliði, çevresinin dikkatini 

ç e k e n  g ü z e l  b i r  ö r n e k  

oluþturmuþtur. Hayatýný kendi kazanmaya, baþkalarýna yük olmamaya özen gösterirdi. Geçimini 

saðlamak üzere ticaret kervanlarý ile Yemen'e ve Suriye'ye gitti. Çevresinde yaþanan cahiliye pisliklerinden 

ve kötü geleneklerden uzak durdu. Ýçinde bulunduðu toplumun ahlâk yönünden en güzeli, hayâ (utanma) 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- PEYGAMBERÝMÝZÝN GENÇLÝÐÝ
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bakýmýndan en olgunu, güvenirliði açýsýndan da en doðru sözlüsü idi. Hatta Mekke halký ona  

“Muhammed'ül Emin” yani “Güvenilir Muhammed' lakabýný verdi.

Peygamberimiz yirmi yaþýna geldiði sýralarda Mekke'de asayiþ tamamen bozulmuþ ve zulüm 

yaygýnlaþmýþtý. Mal, can ve namus emniyeti kalmamýþtý. Kâbe'yi tavaf etmek veya ticaret amacýyla 

dýþardan gelen tüccarlarýn mallarý yaðmalanýyordu. Mekkeli yerli fakir halk da maðdur oluyordu. Ýþte bu 

haksýzlýklarý önlemek amacýyla kurulan “Hýlf-ul Fudul” (Fadýllarýn Adalet Cemiyeti) cemiyetinin baþýna 

getirildi. Bu cemiyet vasýtasýyla Mekke'de mal, can ve namus emniyeti saðlandý. 

Peygamberimiz, kendisine peygamberlik geldikten sonra bile bu olayý hatýrladýðýnda bu 

cemiyette  bulunmanýn manevi hazzýný her an yaþamýþtýr.

O da bir insandý ve insanî özelliklere sahipti. 25 yaþýna gelince Mekke'nin en faziletli kadýnlarýndan 

40 yaþýnda dul bir kadýn olan Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in sözünün doðruluðunu, 

ahlâkýnýn güzelliðini, kendi malý ile Suriye'ye ticaret için göndererek denemiþ ve görmüþtü. 

Peygamberimizle evlenmek istediðini bizzat kendisi teklif etmiþti.

Peygamberimizin amcalarý Ebu Talip ve Hamza beraberce gittiler. Peygamberimize Hz. Hatice'yi, 

amcasý Varaka bin Nevfel'den istediler. Kureyþ kabilesinin ileri gelenlerinin bulunduðu bu toplantýda 

nikâh,  Varaka Bin Nevfel tarafýndan kýyýldý. Bu evlilikten Kasým,  Abdullah,  Ümmü Gülsüm, Rukiye,  

Zeynep,  Fatýma adlarýnda altý tane çocuklarý oldu.  Fatýma hariç sonradan olan Ýbrahim dâhil bütün 

çocuklarý Peygamberimiz hayatta iken vefat etmiþlerdir. Ehl-i Beyt diye ifade edilen Peygamberimizin 

soyu, Hz. Fatýma ile devam etmiþtir.

Peygamberimizin birden fazla evliliði ise Hz. Hatice'nin ölümünden sonra yani 52 yaþýndan sonra 

olmuþtur. Bu da tamamen siyasî ve sosyal sebeplerle yapýlan evliliklerdir.

Peygamberimiz, içinde bulunduðu toplumun inançlarýna hiç meyletmedi. Çünkü o yýllarda 

Mekke'de koyu bir putperestlik hâkimdi. Kendisi zaman zaman Mekke yakýnlarýnda bulunan Hira Daðýna 

çekilirdi. O günlerde çok az da olsa Hz. Ýbrahim'in dini olan Hanif dininin gereklerine göre kendi gönlünde 

düþündüðü tek Allah'a inanýr, kendi düþüncesiyle ona ibadet ederdi. 37 yaþýndan sonra da peygamberlik 

emarelerini hissetmeye baþlamýþtý. Hissettiklerini de zaman zaman Hz. Hatice'ye anlatýrdý.  610 yýlýnda 40 

yaþýna geldiðinde Ramazan ayýnýn 27 gecesinde Cebel-i Nur'da kendi gönlünce ibadetini ve zikrini yapýp 

bir taþý yastýk edinip uyumak üzere iken (uyku ile uyanýklýk arasýndaki bu duruma “Yakaza” hali diyoruz.)  

gecenin zifiri karanlýðýnda Cebrail (a.s.) bir nur halesiyle bulunduðu maðaraya inerek kendisini sýmsýký 

kucakladý. “Ýkra (Oku) Ya Muhammed!” dedi.  Peygamberimiz büyük bir ürperti içinde “Ben okumak 

bilmem!” diye karþýlýk verdi. Emir, üç defa tekrarlandý. Üçüncü tekrarda “Oku! Her þeyi yaratan Rabbinin 

adýyla oku ki O, insaný pýhtýlaþmýþ bir kandan yarattý. Oku ki Allahü Teâlâ büyük kerem sahibidir. O, kalemle 

bilmediklerini öðretendir.” mealindeki Alak Suresinin ilk beþ ayetini teblið etti. Peygamberimiz de Cebrail 

(a.s.) ile birlikte okudu. Ýlk vahiy de bu suretle baþlamýþ oldu. Bu esnada Peygamberimiz Cebrail'i (a.s.) 

bütün azameti ve aslî hüviyetiyle görmüþtür.

Heyecan ve ürperti içinde evine dönerken gaipten bir ses “Ya Muhammed, sen Allah'ýn 

Resûlüsün, ben de Cibril'im.” diyordu. Evine döner dönmez kendisini evin bir köþesine atarak “Beni 

örtün!” dedi ve ürpermesi geçinceye kadar bir miktar uzandý. Biraz istirahat ettikten sonra baþýndan 

geçenleri vefalý ve sadýk dostu Hz. Hatice'ye anlattý. Bu mazbut kadýn eþini teselli etti. Onun faziletlerinden 

bahsederek peygamberimizi tasdik edip ilk Müslüman olma þerefine nail oldu.

Daha sonra Hz. Hatice, Varaka Bin Nevfel'i çaðýrdý. Peygamberimiz baþýndan geçenleri ve 

gördüðü olaylarý Varaka Bin Nevfel'e anlattý. Yaþý oldukça ilerlemiþ ve Hýristiyan olan Varaka Bin Nevfel, 

C- PEYGAMBERÝMÝZÝN EVLÝLÝÐÝ

D- ÝLK VAHYÝN GELÝÞÝ
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“Sen ümmetinin son peygamberisin. Sana, Ýsa'ya ve Musa'ya gelen Namus-u Ekber (Cebrail) gelmiþtir. 

Keþke genç olsaydým da ümmetinin seni yurdundan çýkardýðý günlerde seninle beraber olsaydým.” 

diyerek muþtusunu (müjdeli haberi) söyledi.

Bir müddet sonra vahiy peþ peþe gelmeye, Kur'an-ý Kerîm'in ayetleri ve sureleri inmeye baþladý. 

Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir,  Peygamberimizin azadlýsý Zeyd, Hz. Hatice ile beraber ilk Müslüman olan kiþilerdi. 

Böylece Müslümanlarýn sayýsý da günden güne de artýyordu.

Kevser Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Ýnnâ  â`taynâ kel-kevser. Fe Sallî Li rabbike venhar. Ýnnne Þâni eke hüvel ebter.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

(Resûlüm) Kuþkusuz biz sana Kevseri verdik. Þimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asýl 

sonu kesik olan, þüphesiz sana hýnç besleyendir.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ýnsan görmez mi ki biz onu "Bir Damlacýk Sudan" (meniden) yarattýk. Bir de bakýyorsun ki bize 

apaçýk düþman kesilmiþ. Kendi yaratýlýþýný unutarak bize karþý misal getirmeye kalkýyor ve “Þu çürümüþ 

kemikleri kim diriltecek?” diyor. De ki: “Onlarý ilk defa yaratmýþ olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayý 

gayet iyi bilir.”

Caným kurban olsun Senin yoluna,

Adý güzel, kendi güzel Muhammed.

Gel þefaat eyle kemter kuluna,

Adý güzel, kendi güzel Muhammed.

Mü'min olanlarýn çoktur cefasý,

Ahirett olur zevk u sefasý,

On sekiz bin âlemin Mustafa'sý,

Adý güzel kendi güzel Muhammed.

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

F- Bir Ayet meali öðrenelim (Yasin Suresi, 77. - 78. -  79. Ayetler) 

G- BÝR ÝLÂHÝ 
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 Yüzdeki Þeytani leke

Gülümseme 

Ýnsanýn evveli bir damla su, ahiri bir avuç gübredir. 
Peki, kibir nedir? Kibir “Büyüklüktür” diye tarif eder bütün 
lugatlar. Ýnsan bir kez kendini büyük görmeye görsün. Ne 
insaný, ne de Tanrý'yý tanýr. Tanrý'ya boyun eðmediði gibi, insaný 
kendine boyun eðdirmeye çalýþýr. Ve bundan da büyük zevk 
duyar. Boyun eðen insanlardan inanýlmaz haz duyar.  
Kibirlendikçe yüzündeki þeytani leke büyür. Leke büyüdükçe 
küstahlaþýr.  Yüzdeki leke büyüdükçe, kendisi insanlarýn 
gözünde küçülür. Büyüdükçe küçülür kibri kadar noksanlaþýr. 
Küçüle küçüle Karun olur, küçüle küçüle Nemrut, küçüle 
küçüle firavun olur. Büyüklüðü Tanrý'dan çalmak istedikçe 
küçülür. Çünkü zaman Allah'ýn kendisine verdiði nimetlerle 
ters orantýlýdýr. Þöhretse bir gün yanan mum gibi söner, koltuk 
ise bir gün altýndan sorgusuz sualsiz alýnýr.  Rütbe ise bir gün 
istemese de omuzlarýndan söküp alýnýr, saðlýk ise her geçen 
gün doðan hücreler ölen hücrelerin yerini almakta yetersiz 
kalýrlar. Para ise o da artýk günah iþlemesine bile yardýmcý 
olamaz. Çünkü artýk ilerleyen yaþý bile kendine yük olmaya 
baþlamýþ ve artýk günah iþleme gücünü bile kaybetmiþtir.

Peygamberimiz bir gün kendisine doðru yaklaþan bir 
adam için yanýndaki sahabelerine: “ Þu gelen adamýn 
yüzünde þeytani bir leke görüyorum” der.  

Adam yanýna geldiðinde : “Allah için sana soruyorum nefsin sana halk içinde senden daha üstün 
birinin olmadýðýný düþündürüyordu, deðil mi?” diye sorduðunda; Adam þaþkýnlýkla: “Evet ey Muhammed” 
(as)dedi.

Yüce Peygamberimiz: “ Felaket insanýn kendisini beðenmesiyle baþlar”

Genç kýz üzgün görünen yabancýya gülümsedi. Adam kendini daha iyi hissetti. Geçmiþte bir 
arkadaþýnýn yaptýðý bir iyiliði hatýrladý ve ona bir teþekkür mektubu yazdý. Bu mektup arkadaþýnýn öyle 
hoþuna gitti ki yemek yediði lokantada iyi bir bahþiþ verdi. Bu bahþiþin miktarýna þaþýran garson, paranýn 
bir kýsmýný yolda gördüðü fakire verdi. Fakir adam çok sevindi; çünkü iki gündür aðzýna bir lokma 
koymamýþtý. Yemeði bittikten sonra kaldýðý izbe odaya gitmek üzere yola koyuldu. Yolda soðuktan titreyen 
bir köpek yavrusuna rastladý ve onu alýp eve götürdü. Soðuktan kurtulup baþýný sokacak yer bulduðu için 
köpekçik çok mutluydu. Gece evde yangýn çýktý. Köpek yavrusu havlamaya baþladý. Bütün ev halkýný 
uyandýrana dek havladý ve böylece bütün ev halký kurtuldu. Kurtulan çocuklardan birisi büyüdü ve ünlü bir 
bilim adamý oldu. Bunlarýn olmasýný saðlayan ise bir kuruþa bile mal olmayan masum, sýcak ve içten bir 
Gülümseme idi.

H- SORULAR

1-  Peygamberimize gençliðinde ikinci bir isim olarak ne denildi?

2-  Bu isimin verilmesine sebep nedir?

3-  Kaç yaþýnda ve kiminle evlendi

4-  Ýlk vahiy kaç yaþýnda geldi?

5-  Ayet mealinden ne anlýyorsun?



AÐUSTOS AYI
PROGRAMI
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AÐUSTOS/ BÝRÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ BÝRÝNCÝ GÜN

PEYGAMBERÝMÝZÝN HAYATI-3

A - A LLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - ÝLK MÜSLÜMANLARIN ÝÞKENCELERE MARUZ KALMALARI

C - ÝKÝNCÝ HABEÞÝSTEN HÝCRETÝ

D - MÜSLÜMANLARIN MUHASARA ALTINA ALINMALARI

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kâfirun Suresi -

F - Bir Ayet meali öðrenelim (Mülk Suresi, 2. Ayet)

G - MÜ'MÝN, MÜ'MÝN'ÝN AYNASIDIR

H - Hz. ÝSA'DAN

I - BÝR ÝLÂHÝ I

J- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Bu dünya fanidir fani,

Gönül aldanma, aldanma,

Ýskender, Süleyman, Muhammed Hani

Gönül aldanma, aldanma...

41) El  Kerîm: Cömert olandýr.

42) Er  Râkýb: Her þeyi kontrolü altýnda tutandýr.

Mekkeli Müþrikler, baþlangýçta Peygamberimizi ciddiye almadýlar. Hatta onunla alay bile ettiler. 

Gün geçtikçe de Ýslâm'ýn yayýlmasý onlarý telaþlandýrdý. Bir ara bu iþi güzellikle kapatmak için amcasý Ebu 

Talib'e baþvurarak þöyle dediler:

- Ya Ebu Talib, senin yeðenin iyi bir insandýr. Doðru sözlüdür, yalan konuþmaz, kimseye zararý 

dokunmaz. Üstelik herkese yardým eden bir insandýr. Þayet baþýmýza reis olma gibi bir isteði varsa reis 

yapalým, en güzel kýzýmýzla evlendirelim, para istiyorsa para verelim. Ancak yeðenin aramýzda bölücülük 

yapýyor, ilahlarýmýzý kabul etmiyor. Biz senden kardeþinin oðlunu susturmaný, ona engel olmaný istiyoruz, 

diye bir nevi tatlý sert tehditte bulundular. 

-Ebu Talib, bunun üzerine müþriklerin söylediklerini Hz. Muhammed Aleyhisselama nakletti. 

Bunun üzerine Peygamberimiz:

- Amcacýðým, sen bile beni anlamamýþsýn. Þunu bil ki deðil bu söyledikleri, güneþi sað elime, ayý 

da sol elime verseler asla teblið görevimden vazgeçmem.  Ya Allahü Teala bu dini bütün cihana yayar, 

vazifem biter veya bu yolda canýmý feda ederim. Beni bu kutsal görevimden kimse alýkoyamaz, diye 

karþýlýk verir. 

Bu sözleri dinleyen Ebu Talib, yeðeninin boynuna sarýlarak  “Ýþine devam et, istediðini yap! 

Vallahi, herhangi bir þeyden dolayý seni asla kimseye teslim etmeyeceðim, diyerek haklý davasýnda 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- ÝLK MÜSLÜMANLARIN ÝÞKENCELERE MARUZ KALMALARI
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yeðeninin yanda olmayý tercih etti.

Ebu Talib vasýtasýyla istediklerini elde edemeyen müþrikler, Müslümanlara Mekke devri boyunca 

rahat yüzü göstermediler. Mekkeli müþriklerin Müslümanlara karþý 13 yýl boyunca acýmasýzca 

uyguladýklarý iþkencelere dayanýlacak gibi deðildi. Sadece müdafaasýz Müslümanlar deðil, 

Peygamberimiz dâhil,  yakýn arkadaþlarýndan Ebu Bekir,  Ömer ve Osman gibi önde gelen Müslümanlar 

da iþkencelere maruz kaldýlar. Bu iþkence ve benzeri saldýrýlar þu þekilde olmuþtur:

* Ýstihza (alay etme),

* Hakaret ve aþaðýlama,

* Fiili iþkence,

* Her türlü ticarî ve medenî münasebetlerin kesilmesi,

* Þiddet, baský ve sindirme uygulanarak baþta Peygamberimiz olmak üzere bütün 

Müslümanlarýn Mekke'den çýkarýlmasý

Peygamberimiz bütün bu kötülüklere karþý sabýrla, yýlmadan nasihat yoluyla Kureyþli Müþrikleri 

Ýslâm'a çaðýrýyordu. Fakat arkadaþlarýna yapýlan iþkenceleri önleyemeyince Habeþistan'a göç etmelerine 

izin verdi. Çünkü o yýllarda Habeþistan'ýn baþýnda adaletli bir hükümdar bulunuyordu ve güvenli bir ülke 

olarak biliniyordu. Bunun üzerine bir gurup Müslüman, baský ve iþkencelerden kurtulmak üzere 

baþlarýnda Osman bin Mazun olmak üzere Habeþistan'a hicret ettiler. Mekkeli Müslüman muhacirler, 

Habeþistan Kral Necaþî tarafýndan çok iyi karþýlandý.

Müslümanlar, Mekke devrinin 7. senesinde,  baþlarýnda Cafer bin Ebu Talip baþkanlýðýnda 90 

kiþilik bir grupla ikinci defa Habeþistan'a hicret etmek zorunda kaldýlar. Fakat Mekkeli müþrikler, 

Müslümanlara burada da rahat vermek istemiyorlardý. Bu nedenle onlar da bir heyet oluþturup Hükümdar 

Necaþî ile görüþmek üzere Habeþistan'a gittiler. Mekkeli müþrikler, Müslümanlarýn bozgunculuk ve 

bölücülük yaptýklarýný iddia ederek Müslümanlarý Habeþistan'a sokmamalarýný ve onlarý tekrar Mekke'ye 

geri gönderilmelerini istediler. Fakat adaletli bir hükümdar olan Necaþî,  müþriklerin bu isteklerini kabul 

etmedi ve onlarý geri göndermedi. Müslümanlar burada çok rahat ettiler. Peygamberimizin Medine'ye 

hicretine kadar burada kaldýlar. Hicretten sonra ve Hayber'in fethiyle Habeþistan'daki Müslümanlar 

sevinçle Peygamberimizin yanýna Medine'ye döndüler. 

Her türlü baský ve iþkenceye raðmen Ýslâm'ýn yükseliþini önleyemeyen müþrikler, Müslümanlarla 

olan bütün münasebetleri kesmeðe karar verdiler. Çünkü alay,  hakaret, iþkencenin çeþitli þekillerinin hiç 

biri Müslümanlarý inandýklarýndan vazgeçirmeye yetmiyordu. Bütün bunlara raðmen Müslümanlarýn 

sayýsý gün be gün artýyordu. Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in Müslüman oluþlarý müþrikleri çileden çýkarmaya 

yetmiþti.

Ebu Cehil, olup bitenlere bir türlü akýl erdiremiyordu. Hz. Hamza ile Hz. Ömer'in Ýslâm'ý 

kabullenmeleri özellikle Ebu Cehil'i iyice öfkelendirmiþti. Artýk ne pahasýna olursa olsun Ýslâm'a ve 

Müslümanlýða son darbeyi vurmak istiyordu. Bunun için reisi bulunduðu müþrikleri toplayarak aþaðýdaki 

kararlarý aldýlar ve uygulamaya koydular. Bu kararlar:

· Müslümanlardan kýz alýnmayacak.

· Müslümanlara kýz verilmeyecek.

· Müslümanlardan hiçbir þey alýnmayacak.

· Müslümanlara hiçbir þey satýlmayacak, dýþarýdan gelen mallar Müslümanlarýn mahallelerine 

sokulmayacak. 

C- ÝKÝNCÝ HABEÞÝSTAN HÝCRETÝ

D- MÜSLÜMANLARIN MUHASARA ALTINA ALINMALARI
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Alýnan kararlar üzerinde mutabýk kalýndýktan sonra bu kararlarý kutsallaþtýrmak için maddeler 

halinde yazýp Kâbe'nin içine astýlar. Bu muhasara tam üç yýl sürdü.

Kâfirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ aðbüdü mâ teðbüdün. Ve lâ entüm âbidüne mâ â'büd. Ve lâ ene âbidün 

mâ abettüm. Ve lâ entüm aðbîdüne mâ a'büd. Leküm dinüküm vel-yedîn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

(Ey Resûlüm) De ki: “Ey kâfirler! Ben sizin taptýðýnýza tapmam. Siz de benim taptýðýma 

tapmýyorsunuz. Ben de sizin taptýklarýnýza asla tapacak deðilim. Evet, siz de benim taptýðýma tapýyor 

deðilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadýr.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

O, hanginizin daha iyi davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galip ve çok 

baðýþlayandýr.

Peygamberimiz bir gün Mekke sokaklarýnda yürürken Ebu Cehil'le karþýlaþýr. Ebu Cehil, 

Peygamberimizi görünce yüzünü buruþturur. Tam Peygamberimizin yanýndan geçerken “Ne kadar 

çirkinsin Muhammed?” diye hakarette bulunur.

Peygamberimiz tatlý bir tebessümle karþýlýk verir ve yoluna devam eder. Ayný gün bir iki saat sonra 

Hz. Ömer ile karþýlaþýr. Hz. Ömer Peygamberimizi görünce büyük bir sevinçle “Ya Resûlullah, ne kadar 

güzelsin, ne kadar yakýþýklýsýn, sizi gördüm içim ferahladý.”der. 

Peygamberimiz, “Ya Ömer! Bir iki saat önce sokakta Ebu Cehil'le karþýlaþtým. Beni görünce 

yüzünü buruþturdu.  Ve tam yanýmdan geçerken ne kadar çirkinmiþsin diye yere tükürerek bana hakarette 

bulundu. Sen de beni gördün ne kadar güzelsin, ne kadar yakýþýklýsýn diyorsun. Ne abdest aldým, ne de 

üzerimi deðiþtirdim. Güzel ve yakýþýklý görünecek bir durumum olmadý. Aslýnda Ebu Cehil'in dediði gibi 

çirkin olan da ben deðilim; sizin ifadenizle yakýþýklý ve güzel olan da ben deðilim. Mü'min, Mü'minin 

aynasýdýr. Ben sadece aynalýk görevi yaptým. O da çirkin suratýný bende gördü, sen de güzel ve yakýþýklý 

simaný bende gördün.” diyerek Hz. Ömer'e enfes bir iltifatta bulundu.

Bir gün Hz. Ýsa, havarileriyle yolda giderken karþýsýndan gelen bir Yahudi, kendisine olmadýk 

hakaretler yapar. Yanýnda bulunan havariler, müdahale edip Yahudi'ye haddini bildirmek isterler. Fakat Hz. 

Ýsa müsaade etmez. Kendisine hakaret eden Yahudi'ye gülerek tatlý bir tebessümle karþýlýk verir. Sonra da 

geçer, giderler yanýndan.

Bilahare Havariler, “Efendim, çok üzüldük. Neden müsaade etmediniz bize? Biz hem çoktuk hem 

de ondan kuvvetliydik. Aðzýnýn payýný verirdik.” dediklerinde aldýklarý cevap çok þaþýrtýcýdýr.

Hz. Ýsa, “Onun bize verdiðinden bizde yoktu ki karþýlýk verelim.

Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri de kötülüðe karþý iyilikle karþýlýk vermektir. 

Atalarýmýz bu konuda “Kötülüðe karþý kötülük herkesin iþi, kötülüðe karþý iyilik er kiþilerin iþi." 

demiþlerdir.

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

F- Bir Ayet meali öðrenelim (Mülk Suresi, 2. Ayet) 

G- MÜ'MÝN, MÜ'MÝN'ÝN AYNASIDIR

H- Hz. ÝSA'DAN
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I- BÝR ÝLÂHÝ 

J- SORULAR

Araya araya bulsam izini,

Ýzinin tozuna sürsem yüzümü.

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed caným arzular seni.

Bir mübarek sefer olsa da gitsem,

Kâbe yollarýnda kumlara batsam,

Hub cemâlin bir kez düþte seyretsem,

Ya Muhammed caným arzular seni.

1 -  Müslümanlara yapýlan iþkence türleri nelerdi?

2 -  Müþriklerin Müslümanlara karþý aldýklarý muhasara þartlarý nelerdir?

3 -  Habeþistan'a hicretin sebepleri nelerdi?

4 -  Namaz suresini ezberleyelim.

Uyumsuz Kiþiliði Olanlara Özel

Boþ Ev

 Acayip uyumsuzdu. Annesinin karnýnda uyum saðlayamadý 6,5 aylýkken doðdu.. Evde uyumsuz 
olunca 4 yaþýnda kreþe yerleþtirildi. Sýnýfa uyum saðlayamadý liseyi bitirene kadar 9 okul deðiþtirdi. Zeki 
olduðundan Týbbý kazandý. Ama hastalarla ve hastaneye uyum saðlayamadýðý için ticarete atýldý. Bu 
arada evlendi 6 yýlda 3 eþten boþandý. Ticarette fazla kazanayým derken uyum gösteremedi baþka iþlere 
girdi. Oralarda da uyum saðlayamadý. Babasýndan miras kalan parayla aldýðý son model araba ile 
giderken Ýstanbul'un yoðun trafiðine uyum saðlayamadý. Aþýrý hýz yüzünden önündeki týrýn altýna girdi. 
Onun þimdi Karacahmet' teki komþularýyla çok uyumlu bir hayat yaþadýðý görülmektedir

Bazý insanlar kelli fellidir. Ama içleri boþ tenekedir. Bir gün Aristo üzeri temiz kýyafetli, kalýn enseli 
oldukça yakýþýklý ve görkemli bir beyle konuþurken bu bey Aristo'ya saçma sapan þeyler sormaya 
baþlamýþ. Bunun üzerine Aristo ümitsizce bu beye bakmýþ ve þöyle demiþ.

- Çok muhteþem bir ev amma fakat içinde kimse yok, bomboþ…
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AÐUSTOS / BÝRÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ ÝKÝNCÝ GÜN

HÝCRET

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - HÜZÜN YILI

C - MEDÝNE'YE HÝCRET

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kâfirun Suresi (Tekrar) -

E - Bir Ayet meali öðrenelim (Mülk Suresi, 3.-4. Ayetler)

F - BÝR ÝLÂHÝ II (Devamý)

G - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

43) El  Vâsi: Sýnýrsýz olandýr.

44) El  Mucîb:  Dualarý kabul edendir.

Þeytan tedirgin oldu,

Eskiler yeni oldu.

Sabah bakýldýðýnda

Ortalýkta put yoktu.

619 yýlý, Peygamberimiz açýsýndan en hüzünlü yýl oldu. Bu yýlda Peygamberimiz, çok sevdiði iki 

insaný kaybetti.  Birisi amcasý Ebu Talib, diðeri de eþi Hz. Hatice idi.  Bir taraftan sevdiði bu iki insanýn 

kaybý, öbür taraftan müþriklerin dayanýlmaz baskýsý sonucu evlatlýðý Zeyd'i de yanýna alarak 620 yýlýnda 

Taif'e gitti. O yýllarda Taif'te  “Sakif” kabilesi hâkimdi. Koyu bir putperestliðin hâkim olduðu Taif'te 

Peygamberimiz, Ýslâm'ý teblið etmek istedi. Fakat Taifliler ve Sakif kabilesi buna müsaade etmedi. Hatta 

Peygamberimiz Zeyd'le beraber Taif'i terk ederlerken arkasýna düþüp taþ yaðmuruna tuttular. Zeyd, 

Peygamberimizin mübarek vücudu atýlan taþlardan yara bere almasýn diye etrafýnda pervaneler gibi 

dönmüþtür.  Fakat atýlan taþlardan her ikisinin de vücudu al kanlar içinde kaldý. Bu arada Cebrail (a.s.) 

gelerek:

- Ya Resûlullah, ne dilersen dile! Þu anda Cenab-ý Hak senin duaný hemen kabul edecektir, 

dediðinde Peygamberimiz gözleri kan çanaðýna dönmüþ bir þekilde kendisine saldýran bu insanlar için 

ellerini kaldýrarak:

- Allah'ým, bunlar cahildir, gerçeði bilmiyorlar, sen bunlarý affet! diye niyazda bulundu. Onun için 

Peygamberimiz diðer peygamberlerin azgýn kavimlerine yaptýðý bedduayý yapmamýþtýr. Onun için 

Peygamberimizin diðer bir ismi de “Rahmet Peygamberi”dir.

Taif'ten çýktýktan sonra yolda bir üzüm baðýna sýðýndýlar.  Burada Addas adlý bað bekçisinin ikrâm 

ettiði üzümleri besmele söyleyerek yemesi Addas'ýn dikkatini çekti ve ona Ýslâm dinini teblið ederek 

Müslüman olmasýný saðladý. Addas'ýn Müslüman olmasý Peygamberimizin üzüntüsünü giderdi ve 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

KUTLU DOÐUM

B- HÜZÜN YILI
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Addas'ýn Müslüman olmasýna sevindi.

Taif'ten tekrar Mekke'ye dönen Peygamberimiz için artýk Mekke yaþanmaz bir hâle geldi. 

Müþriklerin zulmü her geçen gün þiddetini artýrarak devam ediyordu. Bir taraftan da birinci, ikinci ve 

üçüncü Akabe görüþmeleriyle Ýslâm dini Medine'ye sýçradý. Medineliler;

*  Allah'a ortak koþmayacaklarýna,

*  Hýrsýzlýk yapmayacaklarýna,

*  Kimseye iftira etmeyeceklerine,

*  Zinaya yaklaþmayacaklarýna,

*  Kýz çocuklarýný öldürmeyeceklerine,

*  Allah'a ve peygambere itaat edeceklerine,

dair söz vererek Müslüman olmuþlardý. Umeyr bin Musa'yý da Medine'ye öðretmen olarak gönderen 

Peygamberimiz,  Medine'de Ýslâm'ýn yayýlmasý haberleri Mekke'de gördüðü zulmü kýsmen hafifletiyordu. 

Ve bir taraftan da Medine'den sürekli davet alýyordu.

Üzücü Taif seferinin arkasýndan hayatýnýn en buhranlý anlarýný yaþadýðý Mekke'de Peygamberimizi 

en çok sevindiren olaylardan biri de Miraç hadisesinin vukû bulmasýdýr.  Hicretten bir buçuk yýl önce 

Peygamberimiz Recep ayýnýn 27. gecesi Cebrail (a.s.) eþliðinde Mescid-i Haram'dan alýnarak Mescid-i 

Aksa'ya, oradan da Allah'ýn dilediði Sidret-ül Münteha'ya  (En yüce Makam) götürüldü.  Bu gecede 

cennetin güzellikleri ve cehennemin azabý gösterildi. Kendinden önce gelen peygamberlerle bir araya 

geldi. Ýlahi ayet ve mucizeleri gördükten sonra tekrar ilk alýndýðý yere getirildi. Bu gece ile Peygamberimiz 

çok mutlu oldu. “Gözümün nuru” dediði “beþ vakit namaz” bu gecede farz kýlýndý. 

Bir taraftan “Miraç” hadisesi, diðer taraftan da Medine'de Müslümanlýðýn hýzla yayýlmasý ve 

Medine'den kendisine yapýlan vaki davetler, yoðun müþrik zulmüne karþý kendisini sevindiren 

geliþmelerdi.

Artýk Mekke'de hayat, Müslümanlar için çekilmez hale gelmiþti. Peygamberimiz, bir taraftan çok 

üzülüyor, bir taraftan da Müslümanlarýn inançlarýný rahatça yaþayabileceði Habeþistan ve Medine gibi 

yerlere seher vaktinde veya gece karanlýðýnda Mekke'yi terk ederek göç etmelerine izin veriyor ve teþvik 

ediyordu. Neredeyse Mekke'de Peygamberimizin yanýnda Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'den baþka kimse 

kalmamýþtý. Öbür tarafta ise müþrikler boþ durmuyor, Peygamberimizi öldürme hazýrlýðý içinde 

bulunuyorlardý.  Bunu sezen Peygamberimiz, Ebu Bekir'e durumu anlatarak hicret hazýrlýðýna baþlamasýný 

istedi.  Bir akþam Peygamberimiz, hicret etmeye karar verdi. O gece müþriklerin yatakta kendisinin 

yattýðýný sanmalarý için Hz. Ali'yi kendi yataðýna yatýrdý. Yanýnda bulunan emanetleri de sahiplerine vermesi 

için Hz. Ali'ye teslim etti. Sonra da evin etrafýný çevreleyen kýlýçlý müþrikler arasýndan Yasin suresini 

okuyarak Hz. Ebu Bekir ile birlikte evden çýkýp Sevr Daðýna doðru gecenin yarýsýnda yola koyuldular.

Peygamberimiz müþriklerin arkalarýndan kendilerini takip edeceklerini tahmin ettiði için 

geceleyen ulaþtýklarý Sevr Daðýnda bulunan bir maðaraya girerek saklandýlar. Müþrikler Peygamberimizin 

saklandýðý maðaranýn önüne kadar geldiler. Fakat maðaranýn aðzýnýn örümcek tarafýndan að örüldüðünü 

ve güvercinin de yuva yaptýðýný görünce atlarýndan inip maðaranýn içine bakmaya bile lüzum görmediler.   

Atlarýn ayak sesini duyan ve maðaranýn içinden atlarýn ayaklarýný gören Hz. Ebu Bekir, kendisine deðil de 

Peygamberimize bir zarar gelir, diye çok heyecanlandý ve korktu. Peygamberimiz ise  “Korkma ya Eba 

Bekir! mahzun olma! Allah bizimledir.” diyerek can arkadaþýný teskin etti.

Gece yürüyüp gündüz saklanmak suretiyle yapýlan bir haftalýk bu yolculuk, 622 yýlýnýn Eylül ayýnýn 

20'nci, Rebi'ül Evvel ayýnýn 8.inci Pazartesi günü Medine'nin Kûba köyünde son buldu. Rebi'ül Evvel ayýnýn 

12. Cuma günü de Medine'yi þereflendirdiler.

C- MEDÝNE'YE HÝCRET
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Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiði senenin Muharrem ayýnýn birinci günü de Ýslam 

Tarihinde “Hicrî Takvim” baþlangýcý olarak kabul edildi. 

Peygamberimiz Medineliler tarafýndan  çok büyük bir coþku ve okunan mersiyelerle karþýlandý.  

Artýk Müslümanlarýn Medine devri baþlamýþ oluyordu. Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra 

Ýslâm dini Hicaz dýþýna taþmaya baþladý ve Ýslam'ýn yükseliþini önlemek müþrikler tarafýndan da mümkün 

deðildi.

Kâfirun Suresi (Tekrar) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ aðbüdü mâ teðbüdün. Ve lâ entüm âbidüne mâ â'büd. Ve lâ ene âbidün 

mâ abettüm. Ve lâ entüm aðbîdüne mâ a'büd. Leküm dinüküm vel-yedîn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

(Ey Resûlüm) De ki: “Ey kâfirler! Ben sizin taptýðýnýza tapmam. Siz de benim taptýðýma 

tapmýyorsunuz. Ben de sizin taptýklarýnýza asla tapacak deðilim. Evet, siz de benim taptýðýma tapýyor 

deðilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadýr.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

O ki, birbiriyle ahenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahman olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir 

uygunsuzluk göremezsiniz. Gözünü, çevir de bir bak! Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü 

tekrar tekrar çevir bak! Göz aradýðý bozukluðu bulmaksýzýn aciz ve bitkin halde geri dönecektir.

Zerrece kalmadý gönlümde hile,

Sýdk ile girmiþim ben bu hak yoluna,

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammed caným arzular seni.

Ali ve Hasan, Hüseyin anda,

Sevgisi gönülde muhabbet canda

Yarýn Mahþer gününde

Ya Muhammet caným arzular seni.

1-  Hüzün yýlýnda neler oldu?

2-  Akabe biatýnda Medineliler ne söz verdiler?

3-  Peygamberimiz Medine'ye hicret ederken hicret arkadaþý kimdi?

4-  Ayet mealinden anladýðýnýzý anlatýnýz

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

E-Bir Ayet Meali Öðrenelim (Mülk Suresi, 3.-4. Ayetler) 

F- BÝR ÝLÂHÝ (Devamý) 

G- SORULAR
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AÐUSTOS / BÝRÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ ÜÇÜNCÜ GÜN

MEDÝNE DÖNEMÝ

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- MEDÝNE DÖNEMÝ

C- EZANIN OKUNMASI VE KIBLENÝN DEÐÝÞMESÝ

D- PEYGAMBERÝMÝZÝN SAVAÞLARI

E- HUDEYBÝYE ANTLAÞMASI

F- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Nasr Suresi

G - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Nebe Suresi, 40. Ayet)

H -BÝR ÝLÂHÝ - Sevgili Peygamberim -

I -  SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

45) El  Hakîm: Hikmet sahibi olandýr.

46) El  Vedûd: Ýnananlarý sevendir.

Geliþiyle âlemde

Güneþ bir baþka doðdu.

Ay çýktý inci gibi

Karanlýklar kovuldu.

Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacir 

Müslümanlarla, Medine'nin yerli Müslümanlarý yani Ensar arasýnda dünyada eþi görülmemiþ bir kardeþlik 

peyda oldu. Ensar, Muhacir Müslümanlarla kardeþ olmak için adeta birbiriyle yarýþýyordu. Evlerine 

götürdükleri muhacir kardeþlerini mallarýna ortak ediyorlardý. Din kardeþliði âdeta kan kardeþliðini 

gölgelemiþti.  Eþi görülmemiþ bu sýcak iliþkiler, ilerde daha geniþleyerek dünyada bir Ýslâm kardeþliðinin 

temelini oluþturdu.

Peygamberimiz Medine'de Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde misafir oldu. Resûlullah,  bu esnada 

bedelini ödeyerek bir arsa satýn aldý. Bu arsa üzerine bir mescit inþa etti. Mescidin inþasýnda bizzat kendisi 

de çalýþmýþtýr. Mescidin inþasýndan sonra da mescidin yanýnda kendi kalacaðý evle evi ve ailesi 

bulunmayan Müslümanlar için yine mescidin bitiþiðine sofa denen odacýklar yapýldý. Burada kalanlara da 

Ehl-i Suffe denildi. Sayýlarý 400 kadar olan buradaki Müslümanlar, Ýslâm'ý öðrenerek yeni Müslüman olmuþ 

kabilelere Ýslâm'ý öðretmek için gönderilirdi. Burasý Ýslâm'ýn ilk üniversitesi de sayýlýr. Mescidi dershane, 

bitiþik odalar ise yatakhane ve yemekhane olarak kullanýrlardý. Öðretmenleri de Resûlullah idi.

Mescidi Nebevi sadece ibadethane deðil, çok amaçlý bir kültür merkezi idi. Her türlü toplantýlar, 

müzakereler ve yönetim görevleri burada yapýlýrdý.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ
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Miraçta farz kýlýnan namazýn vakitlerini duyurmada güçlük çekiliyordu. Bazen çok erken, bazen 

de zamanýnda gelemeyip cemaati kaçýranlar oluyordu. Namaz vakitlerini bildirmek için sahabeler, 

peygamberimize çan çalýnmasý, boru öttürülmesi,  yüksek yerde ateþ yakýlmasý gibi bir takým tekliflerde 

bulundular. Peygamberimiz bu tekliflerin hiç birini kabul etmedi. Zira bu niþanlar, halen baþka dinler 

tarafýndan kullanýlmakta idi. Hatta bayrak dikelim diyenler bile oldu. Fakat bu tekliflerin hiç biri kabul 

görmedi ve namazýn ilaný için bir karar alýnamadan daðýldýlar.

Toplantýdan birkaç gün sonra Ensar'dan Abdullah bin Zeyd, çok kutlu bir rüya gördü. Rüyasýný 

sabahleyin Resûlullah'a gidip heyecanla anlattý. Ayný rüyayý ashaptan baþkalarý da görmüþtü. Resûlullah, 

Abdullah bin Zeyd'e, “Hemen Bilal'e git ve gördüðün rüyayý öðret. Aynýsýný okusun.” buyurdu. Bilal 

Mescidin yüksek bir yerine çýkarak ezaný okudu. Ayný rüyayý görenler arasýnda Hz. Ömer de bulunmakta 

idi.

Baþlangýçta kýble Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doðru idi. bir gün Seleme oðullarýnýn bulunduðu 

mahalde öðle namazýný kýlarken gelen vahye göre üçüncü ve dördüncü rekâtlar “Mescid-i Haram”a 

doðru yönelinerek kýlýnmýþtýr. Bu yüzden bu mescide “Ýki Kýbleli Mescit” denilmiþtir.   Bu deðiþiklik 

Müslümanlar arasýnda kýble birliðini de saðlamýþ oldu. 

a) Bedir Savaþý

Mekkeli müþrikler, baþlangýçta Peygamberimizden ve Müslümanlardan kurtulduklarýna 

sevindiler. Ancak zamanla Ýslâm dininin gün geçtikçe yayýldýðýný hatta Medine dýþýna taþtýðýný görünce bu 

defa telaþa kapýldýlar. Medine'de Müslümanlarýn daha fazla güçlenmeden yok edilmesini saðlamak üzere 

savaþ hazýrlýklarýna baþladýlar. Ciddi anlamda yapýlan ilk savaþ da 624 yýlýnda Bedir'de yapýldý.  Ýki ordu 

Cuma günü bedir vadisinde karþýlaþtý. Ebu Cehil'in komutanlýk yaptýðý müþriklerin sayýsý 1.000'ne yakýndý. 

Müslümanlarýn sayýsý da ancak 313 kiþi idi. Müþrikler sayý, silah ve teçhizat açýsýndan açýk farkla önde 

idiler.

Bedir savaþýnda füzeler atýlmadý, uçaklar bomba yaðdýrmadý, ama karþý karþýya kýlýç sallayan 

insanlarýn konumu çok farklý idi. Oðul Müslüman, Müslümanlarýn safýnda; baba müþrik, müþriklerin 

safýnda. Bu savaþ, babanýn oðulla, kardeþin kardeþle, amcanýn yeðeni ile tamamen inanç uðruna yaptýðý 

bir savaþtý. Bu savaþýn sonucunda Ebu Cehil dâhil birçok müþrik öldürüldü. Bu arada 70 tane Müþrik 

askeri esir alýndý. Bu savaþta ise Müslümanlar sadece 14 þehit verdi.

Bu savaþý zaferle noktalayan Peygamberimiz ve Müslümanlar, büyük bir sevinçle Medine'ye 

döndüler. Resûl-ü Ekrem, almýþ olduðu harp esirlerine dünyada eþi görülmemiþ bir muamelede bulundu.  

Ýçlerinden okuma yazma bilenlerine 10 tane Müslüman çocuðuna okuma yazma öðretmesi karþýlýðýnda 

serbest býrakacaðýný söyledi. Yani harp esirine bir nevi öðretmenlik görevi vermiþtir. Bilmeyenlerine de 

harp tazminatý karþýlýðý olarak fidye ödemesi karþýlýðýnda serbest býrakýlacaðýný söyledi.

Oysa ayný yýllarda Roma'da harp esirlerinin boynuna zincir takýlýp þehrin sokaklarýnda horlanarak 

gezdirilir, yine harp esirleri arenalarda aç býrakýlan aslanlarýn önüne atýlýr, zavallý insanlarýn aslanlarýn 

pençeleri altýnda parçalanýþýný Roma krallarý türbinlerden þarap kadehi ile kutlarlardý.

Hicretin ikinci yýlýnda kazanýlan bu zaferle Müslümanlar çok büyük bir moral kazandýlar. Ayný yýlda 

Ramazan orucu ve zekât da Müslümanlara farz kýlýndý.

b) Uhud Savaþý

625 yýlýnda Uhud Daðý eteðinde yapýlan Uhud Savaþý da saldýrýdan ziyade bir müdafaa savaþý idi. 

Bedir'de büyük yenilgiye uðrayan müþrikler, Ebu Süfyan komutasýnda 3.000 kiþilik bir ordu ile Medine 

C -EZANIN OKUNMASI VE KIBLENÝN DEÐÝÞMESÝ

D- PEYGAMBERÝMÝZÝN SAVAÞLARI

117



üzerine yürüdü. Peygamberimiz ise 700 kiþilik bir ordu ile Uhud vadisinde karþýladý.   Uhud Daðý eteklerine 

Cübeyr oðlu Abdullah komutasýnda okçular yerleþtirdi. Her ne pahasýna olursa olsun okçularýn yerlerini 

kendisinden bir iþaret gelmeden terk etmemelerini söyledi. Ýki ordu çatýþmaya baþladý. Baþlangýçta 

müþrikler geri çekilir gibi oldular. Dað eteðinde bulunan okçular ise müþrikler maðlup oldu düþüncesiyle 

yerlerini terk edince arkadan çeviren müþrik ordusu avantýjlý duruma geldi. Fakat Müslümanlarýn 

kahramanca direnmesi karþýsýnda müþrikler elde ettikleri avantajý koruyamadýlar. 22 ölü vererek geri 

çekilip gittiler. Okçular ise Peygamberimizi dinlemediklerinden dolayý 70 þehit verdi. Bu savaþta 

peygamberimiz mübarek yanaðýndan yara aldý ve bir diþi kýrýldý. Yine bu savaþta Peygamberimiz çok 

sevdiði amcasý Hz. Hamza'yý kaybetti.

Bu savaþ, Hz. Peygamberi dinlemeyen Müslümanlarýn nasýl sýkýntýya düþeceklerine dair bir ibret 

tablosudur.

c) Hendek Savaþý

Mekkeli müþrikler,  her ne pahasýna olursa olsun Medine'de yükselen Ýslâm güneþinin ýþýðýný 

söndürmek ve Ýslâm dinini ve onun Peygamberini yok etmek istiyorlardý. Bedir, Uhud ve Hendek dâhil 

bütün saldýrý savaþlarý onlar tarafýndan yapýldý. Fakat bir türlü sonuca gidemiyorlardý. 627 yýlýnýn Þubat 

ayýnda 10.000 kiþilik bir kuvvetle tekrar Medine üzerine saldýrýya geçtiler. Bunu haber alan Peygamberimiz 

derhal sahabelerini toplayarak onlarýn görüþlerine baþvurdu.   Ýçlerinden Ýranlý Selman-ý Farisi'nin görüþü 

benimsendi. Ve Medine çevresine hendek kazanýlarak savunma harbi yapýlmasý benimsendi. Mevsim 

kýþtý.  Darlýk ve sýkýntý had safhada olmasýna raðmen hendek 15 gün içinde kazýlarak tamamlandý. Hendek 

9 metre geniþliðinde, 4,5 metre yükseklikte idi. Uzunluðu ise 6 km.ye  yakýndý. Hendeðin kazýlmasýnda 

bütün Medineliler seferber oldu. Peygamberimiz de hendeðin kazýlmasýnda fiilen çalýþtý. Sonunda genel 

bir seferberlik sonucu 3.000 kiþilik bir kuvvetle düþman karþýlandý. Savaþ karþýlýklý ok atýmlarýyla baþladý. 

Savaþýn en kritik anýnda Medineli Beni Kureyza Yahudileri,  Müslümanlara ihanet ederek Müslümanlarý 

arkadan vurmaya çalýþtý. 

Savaþýn ikinci günü çarpýþmalar bütün hýzýyla devam etti. Bir taraftan müþrikler, diðer taraftan 

Beni Kureyza Yahudileri topluca hücuma geçtiler. Adeta Müslümanlara göz açtýrmýyorlardý.  Savaþýn 

ilerleyen anlarýnda çýkan ani bir fýrtýna müþriklerin yönüne eserek kasýrgaya dönüþtü ve müþrik ordusunun 

çadýrlarý tarumar oldu. Bir anda þaþkýnlýða uðrayan müþrik ordusu ve komutaný Ebu Süfyan'ýn morali 

bozularak geri çekilmek zorunda kaldýlar. Bu durum karþýsýnda Beni Kureyze Yahudileri büyük þaþkýnlýk 

yaþadýlar ve içlerine büyük korku düþtü. 

Hendek savaþýnýn da Müslümanlarýn lehine sonuçlanmasý, müþriklerin hem gururunu hem de 

cesaretini kýrmýþtý. Bu savaþtan sonra Peygamberimiz, “Artýk bundan sonra Kureyþ sizin üzerinize 

gelemez.” buyurdu. 

Savaþtan sonra Medine'ye dönen Peygamberimiz, ashabýna silahlarý býrakmadan Hendek 

savaþýnda kendilerine ihanet eden ve müþriklerle birleþip arkadan vuran Beni Kureyza Yahudileri üzerine 

hareket emri verdi. Neticede teslim olan bu kabileye haklarýnda kendi kitaplarý olan Tevrat'ýn hükmü 

uygulanarak Beni Kureyza Yahudilerinin de bundan sonraki düþmanlýklarý bertaraf edilmiþ oldu.

Peygamberimiz, sadece Kâbe'yi ziyaret amacýyla 13 Mart 628 yýlýnda 1.400 kiþilik ashabýyla 

Mekke'ye doðru hareket etti. Yerine de Medine'de vekil olarak Ümmü Mektum oðlu Abdullah'ý býraktý. Bu 

haberi alan Mekkeli müþrikler, telaþa kapýldý ve ne pahasýna olursa olsun Müslümanlarý Mekke'ye 

sokmamaya karar verdiler. Savaþ hazýrlýklarýna baþladýlar. Ancak Resûlullah hiç de savaþ çýksýn 

istemiyordu. Bunun için Hz. Osman'ý Mekke'ye elçi olarak gönderdi. Hz. Osman Peygamberimizin ve 

Müslümanlarýn amacýnýn sadece Kâbe'yi ziyaret etmek olduðunu, bunun dýþýnda herhangi bir niyetlerinin 

olmadýðýný güzel bir dille anlattý. Bunun üzerine müþriklerin bazý ileri gelenleri tarafýndan anlayýþla 
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karþýlandý ve savaþ çýkmadý. Umre ziyaretinin de bu yýl olmamasý kaydýyla antlaþma imzalandý. Ýslâm 

tarihinde bu anlaþmaya  "Hudeybiye Antlaþmasý"  denildi.

Antlaþmanýn Maddeleri Þöyledir:

1- Antlaþma, 10 yýl sürecek ve iki taraf birbirine saldýrmayacak, birbiriyle savaþmayacak.

2- Bu yýl Müslümanlar Kâbe'yi ziyaret edemeyecek, ancak bir yýl sonra ziyaret yapabilecekler. 

Kâbe ziyaretinde üç günden fazla kalamayacaklar.

3- Kureyþlilerden biri velisinin izni olmadan Medine'ye sýðýnýrsa Müslüman bile olsa iade 

olunacak. Eðer Medineli Müslüman Mekke tarafýna geçecek olursa, iade edilmeyecek.

Bu antlaþmanýn baþlangýçta 3. maddesi her ne kadar Müslümanlarýn aleyhine gibi gözükse de 

gelecekte Müslümanlarýn lehine olarak geliþti. Çünkü bu antlaþma ile müþrikler, Medine'de resmen 

Müslümanlarý tanýmýþ oluyorlardý.

Bu antlaþma gereði Müslümanlar ertesi yýl Mekke'ye umre ziyaretine geldiklerinde bütün 

müþrikler Mekke'den uzaklaþtýlar. Müslümanlar ise yýllarýn verdiði özlemle 3 gün boyunca hem Kâbe'yi 

tavaf ettiler, hem de Mekke'nin hasretliðini giderdiler. Üç gün süren bu tavaf sonucu Müslümanlar en ufak 

bir taþkýnlýða meydan vermeden Medine'ye döndüler. Ancak bu görüntü müþriklerin moralinin tamamen 

sarsýlmasýna sebep oldu.

Nasr Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Ýzâ câe nasrullahi vel fethu. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillahi efvâce. Fesebbih bihamdi 

Rabbike vestaðfirhu. Ýnnehü kâne tevvâbe.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Allah'ýn yardýmý, zaferi gelip de insanlarýn bölük bölük Allah'ýn dinine girmekte olduklarýný 

gördüðün vakit Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve O'ndan maðfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çokça 

kabul edendir.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Biz sizi yakýn bir azap ile uyardýk. O gün kiþi önceden yaptýklarýna bakacak ve inkârcý kiþi, “Keþke 

toprak olsaydým.” diyecektir.

Sevgili Peygamberim

Öðretmenim dedi ki

O, çok zorluklar çekmiþ.

Ýnsanlara Allah'ý 

Tanýtmak için çalýþmýþ.

Ýnsanlarý cennete  

F- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

G- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Nebe Suresi, 40. Ayet)

H- BÝR ÝLÂHÝ 

119



Götürmek için çalýþmýþ.

Bir ismi Ahmet efendim,

Bir ismin de Muhammed,

Sallallahü alâ Muhammed,

Sallallahü alâ Muhammed,

Gazneli Mahmut, Hindistan'a tam on yedi sefer 

yapmýþ ve her seferinde de büyük zaferle dönmüþtü. Ancak 

on sekizinci seferinde büyük bir direnme ile karþýlaþmýþ, 

hem mal hem de can olarak büyük zayiat vermiþti. Bir 

sabah erkenden kalkýp kýldýðý sabah namazýnýn arkasýndan 

duasýnda “Allah'ým bana bu zaferi nasip edersen zafer 

sonucu aldýðým tüm ganimeti bütün fakir fukaraya 

daðýtacaðým.” diye niyazda bulunur. Gün boyu çetin geçen 

savaþtan sonra Gazneli Mahmut savaþý kazanýr. Büyük bir zafer kazananarak büyük ganimetlerle ülkesine 

döner. Bu savaþta hazineden de büyük miktarda harcama yapýldýðý için hazine boþalmýþtýr. Sadrazamý ve 

yardýmcýlarý “Efendim, gördüðünüz gibi hazine boþaldý. Bu ganimetin tamamýný deðil de hiç olmazsa 

yarýsýný fakirlere daðýtalým, yarýsýný da boþalan hazineye aktaralým.” teklifinde bulunurlar. Devlet idaresi 

açýsýndan bu teklif karþýsýnda Gazneli Mahmut kararsýzlýða düþer ve bu durumu çok iyi tanýdýðý Hak 

dostlarýndan bir bilgeye sorar, ondan fetva almak ister. Sultaný dinleyen bilge, “Bir daha Allah'a iþin 

düþmeyecekse sadrazamýnýn ve yardýmcýlarýnýn dediðini yap; ama Allah'a iþin düþecekse Allah'a verdiðin 

sözü yerine getir.” diyerek sultana ve sultanýn þahsýnda tüm inananlara unutamayacaklarý bir ders verir.

1- Peygamberimiz Medine'de nasýl karþýlandý?

2- Medine döneminde yapýlan savaþlarý anlatýnýz.

3- Hz. Hamza hangi savaþta þehit edildi?

4- Hendek savaþýnda Hendek kimin fikriydi?

5- Ayet mealinde inkârcý kiþi ahirette piþman olunca ne diyecek?

Verilen Sözü Tutmak

I- SORULAR
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AÐUSTOS / BÝRÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ DÖRDÜNCÜ GÜN

MEKKE'NÝN FETHÝ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

      47 -El- Mecid: Þaný büyük olandýr

      48- El- Bâýs: Diriltendir

B - MEKKE'NÝN FETHÝ

C - VEDA HACCI

D - VEDA HUTBESÝ

E - Günün Ezberlenecek Duasý - Nasr Suresi (Tekrar) -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Nisa Suresi, 110. Ayet)

G- BÝR ÝLÂHÝ - Sevgili Peygamberimin devamý -

H- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

47) El  Mecîd: Þaný büyük olandýr.

48) El  Bâýs: Diriltendir.

Geliþiyle âlemde

Eskiler yeni oldu.

Canlý cansýz ne varsa

Özünü aslýný buldu.

Kur'an-ý Kerîm'de  “mübarek bir þehir olarak anýlan Mekke ve Mekke'deki Kâbe, Tevhid Dininin en 

büyük sembolüdür. Hz. Ýbrahim tarafýndan onarýlýp inþa edilmiþti. Tevhid Dinin kalbi olan Kâbe'nin içi ve 

dýþý müþriklerin kendi elleriyle yaptýklarý 360 tane putlarla donatýlmýþtý. Peygamberimizin en büyük hedefi 

ise Kâbe'yi bu putlardan temizlemekti. Bunun için arkadaþlarýyla yaptýðý müzakerelerden sonra Mekke'nin 

fethine karar verdi ve hazýrlýklara baþladý.

1 Ocak 630'da 10.000 kiþilik bir ordu ile yola çýkýldý. Yolda bazý Müslüman kabilelerin de katýlýmý ile 

bu sayý 12.000'ne kadar yükseldi. 630 yýlýnýn Ramazan ayýnýn 20. günü Mekke dört bir yandan sarýldý. 

Peygamberimiz Mekkelilere hitaben: “Silahýný býrakarak, kendi evine giren, kapýsýný kapayan emniyettedir. 

Kâbe'ye sýðýnan emniyettedir. Her kim Ebu Sufyan'ýn evine girerse emniyettedir.” diyerek Mekkelilere mal, 

can  ve namus güvencesi verdi. Mekkeliler için genel af ilan etti.

Affedilenlerden bazýlarý þunlardýr:

Mekke döneminde hem Peygamberimize hem de yeni Müslüman olanlara çok büyük iþkenceler 

yapan ve ayný zamanda müþrik ordularýna 22 yýl komutanlýk yapan Ebu SÜFYAN,

Peygamberimizin kýzý Hz. Zeynep'i okla yaralayýp sakatlanmasýna ve bebeðinin düþmesine sebep olan 

Bedir Savaþýnda ölen Ebu Cehil'in oðlu ÝKRÝME,

Kiralýk katil ile Hz. Hamza'yý þehit ettirip ciðerini aðzýna alarak geveleyip yere tüküren HÝNT adlý 

kadýn,
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Peygamberimizin çok sevdiði amcasý Hz. Hamza'yý þehit eden kiralýk katil VAHÞÝ,

Ýki kiþi ile çýktýðý Mekke'den, 8 sene sonra binlerce sahabe ile Mekke'ye dönen Peygamberimiz, Mekke'yi 

fethetti. Sahabeler son derece hýrslýydý. Peygamberimizin göz ucuyla iþaret edeceði her kiþini hemen 

cezasý verilebilecekti. Ama O, hiç de öyle yapmadý. Peygamberimiz sahabelerine sükûnet tavsiye ediyor 

ve katiyetle kan dökülmesini istemiyordu.

Ebu Süfyan geliyor, affediliyor; Hint geliyor, affediliyor; Vahþi geliyor, baðýþlanýyor; Ebu Cehil'in 

gelini Ýkrime'nin hanýmý geliyor, affediliyor. 

Ýkrime'nin hanýmý diyor ki “Kocam da gelsin mi?” Peygamberimiz de “Gelsin, gelsin!” diyor.

Korkudan çok uzaklara kaçan Ýkrime'ye karýsý haber gönderiyor. “Ýþ bildiðin gibi deðil, gel!” diyor. 

Peygamberimizin kýzýný, attýðý okla sakat býrakan ve bebeðini düþüren Ýkrime'nin geleceði sýrada 

sahabeler son derece kýzgýnlýk ve intikam duygularý içinde, “Bu da mý affedilir?” diye tepkilerini gösterince 

Peygamberimiz yine sükûnet tavsiye ediyor ve Ýkrime'yi ayakta karþýlýyor. Bu arada sýrtýndaki hýrkasý yere 

düþüyor. Onu yanýna oturtuyor ve özel bir itibar gösteriyor. Ýkrime, daha Peygamberimizin söylemesine 

fýrsat vermeden Þahadet kelimesi getirerek Müslüman oluyor. Ýkrime, utancýndan neredeyse yerin dibine 

batacak bir halde “Ben çok hatalar yaptým. Hem senin yüzüne ve arkandan hem de senin canýnýn bir 

parçasý olan kýzýna zarar verdim. Beni nasýl baðýþlarsýn?” dediðinde,  Rahmet Peygamberi Hz. 

Muhammed, “Bunlarý cahil iken yaptýn. Þimdi Müslüman oldun. Bundan sonra ayný hatalarý yapmazsýn 

artýk.” diyor. Böylece Ýkrime de Müslümanlar arasýna katýlýyor.

Ýkrime, öyle bir Müslüman oluyor ki Peygamberimizin hem yüzüne karþý hem de arkasýndan 

yaptýðý yanlýþlýklarý affettirmek ve hatalarýný telafi etmek için geri kalan ömrünü savaþ meydanlarýnda bir 

þahin gibi býkmadan yorulmadan sürdürerek tamamladý.

Yermuk Savaþýnda Ordu komutaný Halit Bin Velit: “Ya Ýkrime! Yeter artýk, þöyle arkaya çekil de biraz 

dinlen!” dediðinde, “Hayýr ya Halit! Benim dinlenmeye zamaným yok. Ben, müþrik olarak ölmüþ bir 

babanýn evladýyým. O müþrik babanýn evladý olarak çok büyük günahlar iþledim. Mutlaka bunlarý telafi 

etmem lazým.” diyerek savaþ meydanlarýnda gözünü kýrpmadan savaþmýþ ve ömrünü Ýslâm yolunda 

harcayarak tamamlamýþtýr. Kur'an-ý Kerîmdeki “Yaptýðýnýz kötülükleri, iyilikle telafi ediniz.” Ayet-i 

Kerîmesinin hükmünü yerine getirmeye çalýþmýþtýr.

Evet, neticede Mekke fethedildi. Büyük af ilan edildi. Kâbe, bütün putlardan temizlenirken 

Peygamberimiz, Ýsra Suresinin, 81. Ayetini okudu. “De ki: Hak geldi, bâtýl yok oldu.  Çünkü batýl yok 

olmaya mahkûmdur.”  daha sonra da Kâbe'nin içine girerek iki rekât þükür namazý kýldý. Öðle ezaný Bilal-i 

Habeþi tarafýndan okunduktan sonra Cuma hutbesinde Resûlullah,  Mekkeli müþriklere hitaben, “Artýk bu 

gün size geçmiþten dolayý ayýplama ve ceza yoktur.” buyurdu.

Mekke'nin fethi, Müslümanlýk için büyük bir dönüm noktasýdýr. Bu fetihle Hak, batýla galip geldi. 

Kâbe yine Tevhid Dinin kalbi oldu.

Peygamberimiz,  632 yýlýnýn Zilhicce ayýnda hac farizasýný yerine getirdi. Bu hac, 

Peygamberimizin ilk ve son haccý oldu. Hicretin onuncu yýlýnda yapýlan hac nedeniyle Peygamberimiz 

önemli bir konuþma yaptý. Resûl-ü Ekrem Efendimiz,  bu hutbesinde çok önemli mesajlar verdi. Hicretin 

onuncu yýlýnda artýk bütün Arabistan bölgesi Müslüman olmuþ, þirkin ve puta tapýcýlýðýn beli kýrýlmýþtý. 

Peygamberimiz bunun yanýnda dünya krallarýna ve hükümdarlarýna da Ýslâm'a davet mektuplarý 

göndermiþti.

Peygamberimizin 124 000 kiþi ile yaptýðý bu ilk ve son haccýnda Arafat Daðýna çýkarak Kusva adlý 

devesinin üzerinden yaptýðý konuþma, en büyük insan haklarý beyannamesidir. Bu konuþmaya Ýslâm 

Tarihinde “Veda Hutbesi” denir.
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Bismillahirrahmanirrahim

(Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

EY ÝNSANLAR! 

Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha 

birleþemeyeceðiz. 

EY ÝNSANLAR! 

Bu günleriniz nasýl mukaddes bir gün ise bu aylarýnýz nasýl mukaddes bir ay ise bu þehriniz 

(Mekke) nasýl mübarek bir þehir ise canlarýnýz, mallarýnýz da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden 

korunmuþtur. 

ASHABIM! 

Yarýn Rabbinize kavuþacaksýnýz ve bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksýnýz. 

Sakýn benden sonra eski sapýklýklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayýnýz! Bu vasiyetimi burada 

bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da iþitenden daha iyi 

anlayarak muhafaza etmiþ olur. 

ASHABIM! 

Kimin yanýnda bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeþidi kaldýrýlmýþtýr, ayaðýmýn 

altýndadýr. Lâkin borcunuzun aslýný vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uðrayýnýz. Allah'ýn emriyle 

faizcilik artýk yasaktýr. Cahiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayaðýmýn altýndadýr. Ýlk kaldýrdýðým faiz 

de Abdulmuttalib'in oðlu (amcam) Abbas'ýn faizidir.

ASHABIM! 

Cahiliyet devrinde güdülen kan davalarý da tamamen kaldýrýlmýþtýr. Kaldýrdýðým ilk kan davasý 

Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nýn kan davasýdýr. 

EY ÝNSANLAR! 

Bugün þeytan sizin þu topraklarýnýzda yeniden tesir ve hâkimiyet kurmak gücünü ebedî suretle 

kaybetmiþtir. Fakat siz, bu kaldýrdýðým þeyler dýþýnda, küçük gördüðünüz iþlerde ona uyarsanýz bu da onu 

memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakýnýnýz! 

EY ÝNSANLAR! 

Kadýnlarýn haklarýný gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanýzý tavsiye ederim. Siz 

kadýnlarýnýzý, Allah emaneti olarak aldýnýz; onlarýn namuslarýný ve iffetlerini Allah adýna söz vererek helâl 

edindiniz. Sizin, kadýnlar üzerinde hakkýnýz, onlarýn da sizin üzerinizde haklarý vardýr. Sizin kadýnlar 

üzerindeki hakkýnýz, onlarýn aile yuvasýný, hoþlanmadýðýnýz hiçbir kimseye çiðnetmemeleridir. Eðer razý 

olmadýðýnýz herhangi bir kimseyi aile yuvanýza alýrlarsa, onlarý ikaz ederek sakýndýrabilirsiniz. Kadýnlarýn da 

sizin üzerinizdeki haklarý, memleket göreneðine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. 

EY MÜ'MiNLER! 

Size bir emanet býrakýyorum ki ona sýký sarýldýkça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanet Allah 

Kitabý Kur'an-ý Kerîm'dir. 

EY MÜ'MÝNLER! 

Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman, Müslümanýn kardeþidir, böylece bütün 

Müslümanlar kardeþtir. Din kardeþinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, baþkasýna helâl deðildir. 

Meðerki gönül hoþluðu ile kendisine vermiþ olsun... 

ASHABIM! 

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakký vardýr. 

EY ÝNSANLAR! 

Allah-u Teâla, her hak sahibine hakkýný (Kur'an'da) vermiþtir. Varise vasiyet etmeðe lüzum yoktur. 

Çocuk kimin döþeðinde doðmuþsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardýr. Babasýndan baþka bir soy 
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iddia eden soysuz yahut efendisinden baþkasýna intisaba kalkan nankör, Allah'ýn gazabýna, meleklerin 

lanetine ve bütün Müslümanlarýn ilencine uðrasýn! Cenab-ý Hak, bu gibi insanlarýn ne tövbelerini ne de 

adalet þahadetlerini kabul eder. 

EY ÝNSANLAR! 

Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarýsýnýz, Âdem ise topraktandýr. Arabýn 

Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan 

korkmaktadýr. Allah yanýnda en kýymetli olanýnýz, O'na en çok saygý göstereninizdir. Arap'ýn Arap olmayana  

Allah saygýsý ölçüsünden baþka  bir üstünlüðü yoktur. 

EY ÝNSANLAR! 

Yarýn beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

(Sahabe-i Kiram, hep bir aðýzdan þöyle dediler): 

“Allah'ýn elçiliðini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öðütte bulundun diye þahadet 

ederiz." 

(Bunun üzerine Resûl-u Ekrem, mübarek þahadet parmaðýný göðe doðru kaldýrarak sonra da 

cemaat üzerine çevirip indirerek þöyle buyurdu.) 

Þahit ol yâ Rab! Þahit ol yâ Rab! Þahit ol yâ Rab!

Nasr Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Ýzâ câe nasrullahi vel fethu. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillahi efvâce. Fesebbih bihamdi 

Rabbike vestaðfirhu. Ýnnehü kâne tevvâbe.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Allah'ýn yardýmý, zaferi gelip de insanlarýn bölük bölük Allah'ýn dinine girmekte olduklarýný 

gördüðün vakit Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve O'ndan maðfiret dile. Çünkü O, tövbeleri çokça 

kabul edendir.

F-Bir Ayet Meali Öðrenelim (Nisa Suresi, 110. Ayet)

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým 

Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan maðfiret dilerse,  Allah'ý çok yarlýgayýcý 

(rahmet edici, baðýþlayýcý) ve esirgeyici bulacaktýr.

Kâbe'nin Yollarý

Kâbe'nin yollarý delik deliktir, (2)

Benim yüreciðim delik deliktir. (2)

Dünya dedikleri bir gölgeliktir, (2)

Caným Kâbe'm varsam sana, (2)

Yüzüm gözüm sürsem sana. (2)

Eþim dostum yüklesinler yükümü. (2)

Komþularým helal etsin hakkýný. (2)

Görmez oldum ýrak ile yakýný. (2)

E-Günün Ezberlenecek Duasý
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Caným Kâbe'm varsam sana, (2)

Yüzüm gözüm sürsem sana. (2)

Endülüs'ün hükümdarlarýndan birinin sarayý, 

fakir bir kadýnýn arsasýna komþu idi. Bu kadýnýn 

arsasýný kendi sýnýrlarý içine katýp sarayýn bahçesini 

geniþletmek istiyordu. Kadýn için tek geçim kaynaðý 

da bu bahçesi idi. Onu ekip biçiyor, onunla geçimini ve 

çocuklarýnýn rýzkýný çýkarýyordu. Hükümdar ise az bir 

para ile bu arsaya sahip olmak istiyordu. Bu durum 

Endülüs'ün sefahat dönemlerinde olan bir vakadýr. 

Kadýn, hükümdarýn verdiði parayý az bulur ve bu fiyata 

vermek istemez. Üstelik satmaya da hiç niyeti yoktur. 

Zavallý kadýn bakýyor ki ne hükümdar ne de adamlarý 

laftan anlayacak cinsten deðiller, son çare olarak Kadýya baþvurmak zorunda kalýr. 

Zamanýn Kurtuba Kadýsý,  kadýný dinler, haklý olduðuna kanaat getirdikten sonra hükümdara 

hiçbir þey söylemeden bir çuval, bir kürek bir de kazma alýr. Kadýnýn arsasýndan toprak kazmaya ve çuvala 

doldurmaya baþlar. Hükümdar da sarayýndan Kadýyý izlemektedir. Bu durum hükümdarýn acayibine gider, 

“Bu Kadý burada ne arýyor?” diye. Kadý bir miktar topraðý çuvala doldurur, sýrtýna alýp götürmek ister. Kadý, 

biraz yaþlý olduðundan çuvalý kucaklar, fakat sýrtýna kaldýramaz. Bunun üzerine çuvalý açar, aðzýna kadar 

toprak doldurur ve yine kaldýrýp sýrtýna yüklenmek isteyince bu defa hiç kýpýrdatamaz.

Kurtuba Kadýsýnýn bu durumunu merakla ve heyecanla seyreden hükümdar, daha fazla 

sabredemez ve adamlarýný göndererek kadýyý huzuruna çaðýrýr.

Hükümdar merak içinde sorar:

- Hocam, sen bu halinle ne yapmak istiyorsun? Zayýf halinle kaldýramadýðýn çuvalý, tekrar 

doldurdun ve yine sýrtýna almaya kalktýn. Hiç kaldýramadýn. Ne yapmak istiyorsun? Sonra bu topraðý 

nereye götüreceksin? Ne yapacaksýn? Yarým çuvalý kaldýramadýðýn halde dolu çuvalý kaldýramayacaðýný 

hiç düþünemiyor musun? diyerek soru yaðmuruna tutar.

Kurtuba Kadýsýnýn istediði olmuþ, bu kendini bilmez hükümdara ders verme aný gelmiþtir. 

- Siz benim omuzlarýmýn o çuvalý kaldýramayacaðýný biliyorsunuz da yarýn bizi yaratan Rabbimizin 

huzurunda o arsayý kaldýracak güce sahip olamayacaðýnýzý niye düþünemiyorsunuz? Sizin omzunuz, 

kolunuz, bedeniniz benimkinden daha mý güçlü, daha mý kuvvetli? diye konuþmaya baþlayýnca 

hükümdar hata ettiðinin farkýna varýr ve hocanýn kendisini ikaz için böyle yaptýðýný anlar. Fakir ve kimsesiz 

kadýnýn arsasýný sarayýn bahçesine katmaktan vazgeçer.

1- Mekke'nin fethinde Peygamberimiz, kendisine ve bütün Müslümanlara zulüm eden 

düþmanlarýný ne yaptý?

2-  Kâbe, nelerden temizlendi?

3-  Peygamberimizin Veda Hutbesini tekrar okuyun ve bugünün þartlarýnda tekrar deðerlendirin.

4-  Veda Hutbesinde dikkatinizi çeken hususlarý maddeler halinde yazýnýz.

5-  Namaz suresini ezberleyelim.

Bir Çuval Toprak

H- SORULAR
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AÐUSTOS / BÝRÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ BEÞÝNCÝ GÜN

PEYGAMBERÝMÝZÝN VEFATI

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - PEYGAMBERÝMÝZÝN VEFATI

C - PEYGAMBERÝMÝZÝN ÖRNEK AHLÂKI

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Tebbet Suresi -

E - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Zümer Suresi, 45. Ayet)

F - BÝR ÝLÂHÝ - Kâbe'nin Yollarý -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

49) El  Hakk: Varlýðý hiç deðiþmeyendir.

50) Eþ  Þehid: Her zaman her yerde olandýr.

Onun hatýrýna Mevla'm,

Kâinatý yarattý.

Çok þükür ki bizleri 

Sevgisiyle donattý.

Peygamberimizin annesi, vefatýndan önce oðlu Muhammed'i kucaðýna alarak ona sýmsýký 

sarýldýktan sonra göz yaþlarý içinde “ Her yeni eskir, her canlý ölür …” sözleri gereðince kâinatta eskimeyen 

yeni, ölmeyen canlý yoktu. Peygamberimiz de her canlý gibi ölümü tadacaktý. Zaten Veda Haccýnda nazil 

olan “Bugün, sizin dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve size Ýslâm'ý din olarak 

seçtim.” mealindeki Maide Suresinin 3. Ayeti ile de ölüm kendisine malum olmuþtu.  Çünkü kendisine 

verilen emaneti ve elçilik görevini bihakkýn yerine getirmiþti. Bu yolda yýlmadan büyük sýkýntýlarý 

göðüsleyerek Ýslâm Dinini teblið etmiþti.

Veda Haccýndan döndükten sonra hicretin on birinci yýlýnda Sefer ayýnýn 19. günü hanýmý 

Meymune'nin evinde iken hastalandý. Beþ gün sonra da Hz. Aiþe validemizin odasýna geçti. Bir hafta 

kadar da rahatsýzlýðý burada devam etti. Baþlangýçta aralýklarla da olsa mescide çýkarken son günlerde 

mescide çýkýp namaz kýldýramaz hâle geldi.  Bunun üzerine cemaate Hz. Ebu Bekir imamlýk yapmaya 

baþladý.

Hastalýðý gün geçtikçe alevlendi. Pazartesi günü ise tamamen yeme ve içmeden kesildi. Hanýmý 

Hz. Aiþe validemiz,  Peygamberimizin baþýný alýp kollarý ve dizleri üzerine dayadý. Kendi aðzýndan 

dinleyelim. 

“Son olarak Peygamberimiz alçak sesle “Lâ Ýlâhe Ýllâllah”  dedikten hemen sonra hafif bir 

tebessümle “ Yüce Refika (Ulu Rabbime)” sözleri aðzýndan döküldü ve ruhunu teslim etti. Vefat ettiðinde 

ay senesine göre tam 63 yaþýnda idi.
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 Peygamberimizin vefatýndan sonra defin iþlemlerine baþlandý. Mübarek bedenini Hz. Ali yýkadý. 

Hz. Abbas ve oðlu yýkanmasýnda yardýmcý oldular. Yýkanýrken iki omuz arasýnda bulunan nübüvvet 

mührünün tamamen kaybolduðu görüldü.

Peygamberimiz yýkanýp kefenlendikten sonra vefat ettiði yere defnedildi. Defnedildiði yer bugün Mescid-i 

Nebevi'nin içindedir. Peygamberimizin kabrinin yanýnda Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer'in de kabirleri 

bulunmaktadýr.  Kur'an-ý Kerim buyruðu olan “Her Nefis Ölümü Tadýcýdýr.”  hükmü herkes için geçerli bir 

kuraldýr.

* Peygamberimiz, dostundan ve düþmanýndan gördüðü zararlarý eziyetleri dahi affederdi. 

Nitekim Mekke'nin fethinde en azýlý düþmanlarýný bile sahabenin itirazýna raðmen baðýþlamýþtýr.

* Taif seferinde kendisini taþlayanlara bile elini açarak “Rabbim, bunlar cahildir, gerçeði 

bilmiyorlar, Sen bunlarý baðýþla!” diyerek onlarýn bile affýný istemiþtir.

* Þefkatli idi. Hayvanlarý elindeki su kabýyla sular, bindiði atýn yüzünü gözünü siler ve okþar, çoðu 

kez bineðinin týmarýný kendi yapardý. 

* Saygýlý idi. Kendisini çaðýranlara “Lebbeyk” (Efendim, buyur) diyerek cevap verirdi. Kimsenin 

yanýnda ayaklarýný uzatmaz, diz üstü otururdu.

* Mütevazý idi.  kendisini kimseden üstün tutmazdý. Bir yolculukta beraber yenilecek bir yemek 

için O da odun toplayarak hizmete katýlmýþ, sahabenin “Ýstirahat edin!” ýsrarý üzerine “Evet, ben sizin her 

þeyi yapacaðýnýzý biliyorum. Fakat iþ görenlerden ayrýlarak oturmak istemem. Allah-ü Teâla 

arkadaþlarýndan ayrýlýp oturaný sevmez.” buyurarak odun toplamaya devam etmiþtir.

* Bir topluluðun üzerine geldiðinde kendine yer açmalarýný beklemez, boþ bulduðu yere hemen 

oturur, topluluðu rahatsýz etmezdi.

* Zaman zaman kendi söküðünü kendi diker, ev iþlerinde hanýmlarýna yardým ederdi.

* Hastalarý ziyaret eder, cenazelere katýlýrdý. Gönül almak için kâfirlerin ve münafýklarýn dahi 

hastalarýný ziyaret ederdi. Hasta ziyaretine çok önem verirdi. Kuþu ölen ve çok üzülen bir çocuðu da 

evinde ziyaret ederek onu teskin etmiþtir.

*  Çok vefakârdý. Göremediði sahabelerini sorar ve sual eder, onlar hakkýnda bilgi alýrdý.

*  Yolda karþýlaþtýðý kiþiye onun selâmýný beklemeden kendisi selâm verirdi.

*  Bekçileri, kapýcýlarý yoktu. Herkes rahatlýkla huzuruna çýkar, derdini aktarýrdý.

*  Kimsenin ayýbýný yüzüne vurmaz, arkasýndan konuþmazdý. Bir kimsenin iþini beðenmediðinde 

“Bazý kiþiler neden böyle yapýyor?” diyerek ima ile hatasýný anlatmaya çalýþýrdý.

* Çok cömertti. Bu cömertliði dolayýsýyla nice müþrikler bu ihsanlarýný görerek Müslüman 

olmuþlardýr.

*  Yemek ayrýmý yapmaz, önüne gelen yemeði yer ve yapana iltifat ederdi.

*  Temizliðe çok önem verirdi. Giyiminde sade renkleri tercih ederdi.

*  Gýybet edenin, baþkasýný çekiþtirenin sözünü dinlemezdi.

*  Kýsaca O'nun ahlâký Hz. Aiþe'in ifadesiyle “Kur'an ahlâký” idi.

Tebbet Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Tebbet yedâ Ebi Lehebin ve tebbe. Mâ aðnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte 

Lehebin vemraetüh. Hammaletel hatab. Fî cidihe hablün min mesed.

C- PEYGAMBERÝMÝZÝN ÖRNEK AHLÂKI

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi
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Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Malý ve kazandýklarý ona fayda vermedi. O, alevli bir ateþe 

girecektir. Odun taþýyýcý olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüþ bir ip olduðu halde karýsý da ateþe 

girecektir.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Allah, tek olarak anýldýðý zaman, ahirete inanmayanlarýn içlerini sýkýntý basar. Ama Allah'tan 

baþkasý anýldýðý zaman hemen yüzleri güler.

1-  Peygamberimiz vefat ederken en son sözü ne olmuþtur?

2-  Peygamberimizin örnek ahlâkýndan bildiklerinizi söyleyiniz.

3-  Bunlardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti?

4-  Siz Peygamberimizin örnek ahlâkýndan hangilerini tatbik ediyorsunuz?

5-  Namaz suresini ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Zümer Suresi, 45. Ayet)

G- SORULAR

Kapý Çalar

Kapý çalar sabahýn erken saatinde açarsýnýz kapýyý. Sütçünüzdür gelen. Sütçünün litresinden 

kabýnýza dökülen beyazlýkta sabahýn güzelliðine kavuþursunuz. Gözünüzde sabah sabah pýrýl pýrýl bir 

sabah kahvaltýsý canlanýr gözünüzün önünde. Kapý çalar. Gelen postacýdýr. Kucaðýnda büyükçe bir paket. 

Daha önceden ýsmarladýðýnýz kitaplara kavuþmuþsunuzdur. Zaten tatilde okumak için planladýðýnýz 

kitaplar. “Artýk caným sýkýlmayacak” diye keyiflenirsiniz. Sevdiðiniz kitaplara kavuþmakla. Kapý çalar. 

Koþarsýnýz kapýya. Yýllardýr görmediðiniz bir dost bulursunuz karþýnýzda. Sevinirsiniz, sohbetiniz saatler, 

hatta gün boyu sürer. “Yaþamak ne güzel”,dersiniz içinizden. Hele böyle dostlar varken. Kapý çalar. 

Dürbünden bakarsýnýz kimseyi göremezsiniz. Dönüp yeniden koltuða gömülüp gazeteyi ele aldýðýnýzda, 

bir daha kapý çalar. Bakarsýnýz yine kimse yok.  Tam o sýrada bir daha çalýnca kapýyý açarsýnýz, bakarsýnýz 

komþunuzun oðlu. Elindeki sopayla zile uzanmakta. Meðer tuzlarý bitmiþ, içerden tuz getirirken kendi 

kendinize söylenirsiniz. Elbette göremem. Keratanýn boyu bir metre. Bu küçük hadise neþelendirir ortalýðý. 

Kapý çalar. Düþüp bayýlacak kadar þaþarsýnýz. Askerdeki oðlunuz haber vermeden izine gelmiþtir. “ Oðlum 

benim!” diye hasretle kucaklarken oðlunuzu,  gözyaþlarýnýzý tutamazsýnýz. Mutluluðunuz oðlunuzun izni 

kadar sürer.  Kapýnýn her çalýþýnda sanki mutluluða koþmaktasýnýz. Huzur tüter gözlerinizden. Her 

sessizlikte kulaklarýnýz zil sesi arar. Ve kapý çalmaz. O gün en büyük misafiriniz gelir. Adeta kapýyý kýrmýþtýr. 

Alýp gider sizi, þaþýrýrsýnýz  “ niye haber vermedi” diye içinizden geçirirken, “ Doðduðundan beri zile 

basmaktayým” der. Bir þeyler söylemek istersiniz ama artýk diliniz dönmez. Ölüm sessiz, sedasýz 

gelivermiþtir.
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AÐUSTOS / ÝKÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ ALTINCI GÜN

DÝN VE AHLAK

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - AHLÂK

C - DÝNÎ VE AHLÂKÎ GÖREVLERÝMÝZ

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Tebbet Suresi (Tekrar) -

E - Bir Ayet Meali Öðrenelim: (Zümer  Suresi, 49. Ayet)

F - BÝR ÝLÂHÝ - Ömür Bahçesi Solmadan -

G - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

51) El  Vekil:  Ýþi kendine býrakanlarýn iþini iyi edendir.

52) El  Kavîyy: Güçlü olandýr.

Bir Mani

Ne ele buyuranlar,

Eþ dost, fakir kayýranlar,

Büyük ödülü alýrlar,

Yoksulu doyuranlar.

Ahlâk, güzel huy ve iyi davranýþlar demektir. Bir baþka deyiþle ahlâk, toplumda beðenilen, övülen 

hareketlerin adýdýr.

Ahlâk ile din arasýnda çok sýký bir bað vardýr. Ahlâkýn kaynaðý dindir. Bütün ahlâk kurallarýný 

insanlara ilk defa öðreten dinler ve peygamberlerdir.

Ýslâm'da ahlâk ile ilgili emirleri, dinin diðer emirlerinden ayýrmak mümkün deðildir. Dinimizin emir 

ve yasaklarýnýn bütün amacý insaný güzel ahlâk sahibi yapmaktýr. Peygamberimiz, “Ahlâk, dinin kalýbýdýr. 

Bir kimsenin dininin derecesi ahlâkýnýn derecesi ile orantýlýdýr.” Demektedir. Baþka bir sözünde de “Ben 

güzel ahlâký tamamlamak üzere gönderildim.” buyurur. Yine Peygamberimiz zamanýnda sahabenin biri, 

“Ya Resûlullah, din nedir? Bana öðret!” dediðinde Peygamberimiz, “Din, güzel ahlâktýr.” buyurur ve ilave 

eder. “Güneþin harareti, buzu erittiði gibi güzel ahlâk da günahlarý yok eder.”

Zaten halk da din ile ahlâký birbirinden ayýrmaz. Halk, dindar insanlarý ayný zamanda ahlâklý 

görmek ister. Ahlâklý olunmadan dindarlýk olmayacaðýna inanýr. Dindarlýk halk arasýnda daima iyi ahlâk 

olarak anlaþýlmýþtýr. Ahlâksýzlýðýn inanç zayýflýðýndan ileri geldiðine inanýlýr. Yine halk,  kötülük yapanlara, 

ahlâka uygun davranmayanlara, “dinsiz, imansýz, Allah'tan korkmaz” der ki ahlâksýzlýðý da dinsizlik olarak 

deðerlendirir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki dinî görevler ahlâkî görevler ile tamam olur. Yine Peygamberimiz, 

“Dikkat ediniz! Dikkat ediniz! Dikkat ediniz! Ýnsan vücudunda bir lokmacýk et parçasý vardýr ki o iyi olursa 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- AHLÂK
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bütün beden iyi olur. O bozuk olursa bütün beden bozulur. Ýþte o et parçasý kalptir.” buyuruyor. Bu 

mübarek sözde de belirtildiði gibi insanýn içi güzel olursa dýþý da güzelleþir, içi çirkin olursa dýþý da 

çirkinleþir.  Ahlâkýný güzelleþtirmeyen bir insan huzur bulamaz, rahat yaþayamaz, yaptýklarý kendini 

huzursuz kýlar, yaratýcýsýna gereði gibi kulluk edemez. Üstelik ne kendisine ne de baþkasýna faydasý 

olmadýðý gibi hem kendisine hem de çevresine karþý zararý dokunur. 

Bir Müslümanýn en önde gelen görevi Allah'a hakkýyla inanýp ona kulluk etmektir. Bunun için de 

Allah'ýn emirlerini yapýp yasaklarýndan sakýnmaktýr.

Müslüman'ýn Allah'a karþý görevlerini þöyle sýralayabiliriz:

* Allah'ý her þeyden daha çok sevmek,

* Allah'ýn emir ve yasaklarýný kabul edip onlara uymak,

* Allah'ýn verdiði nimetleri tanýmak ve þükretmek,

* Baþýna gelen sýkýntýlar karþýsýnda sabretmek,

* Allah'ýn rahmetinden ümidini kesmemek ve ümitsizliðe düþmemek,

*  Ýbadetlerini yaparak kulluk görevini yerine getirmek,

* Korku ve ümit ile sýk sýk Allah'a dua etmek,

* Allah'a tövbe edip af dilemek,

* Sýk sýk Allah adýna yemin etmemek,

* Yapýlan yeminlerin gereðini yerine getirmek,

* Yapýlan adak ve sözleri yerine getirmek,

Tebbet Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Tebbet yedâ Ebi Lehebin ve tebbe. Mâ aðnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte 

Lehebin  vemraetüh. Hammaletel hatab. Fî cidihe  hablün min mesed.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Malý ve kazandýklarý ona fayda vermedi. O, alevli bir ateþe 

girecektir. Odun taþýyýcý olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüþ bir ip olduðu halde karýsý da ateþe 

girecektir.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ýnsana bir zarar dokunduðu zaman bize yalvarýr. Sonra kendisine tarafýmýzdan bir nimet 

verdiðimiz vakit “Bu bana ancak bilgimden dolayý verilmiþtir.” der. Hayýr, o, bir imtihandýr. Fakat çoklarý 

bilmezler.

C- DÝNÎ VE AHLÂKÎ GÖREVLERÝMÝ

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim: (Zümer Suresi, 49. Ayet)
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F- BÝR ÝLÂHÝ

Ýhtiyarýn Ölüme Cevabý

G - SORULAR

Ömür Bahçesi Solmadan

Ömür bahçesinin gülü solmadan

Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Ecel bize bir gün gelip çatmadan

Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

Kaba döþekte yatma döne döne,

Maðrur olup uyuma kana kana,

Ýletirler seni karanlýk yere,

Uyan ey gözlerim gafletten uyan.

1-  Ahlâk nedir? Gerekli midir?

2-  Ahlâklý insan ile ahlâksýz insan arasýnda ne gibi fark vardýr? Hangisi size daha çok güven verir. 

3-  Siz ne tür bir insan olmayý düþünüyorsunuz?

4-  Bir Müslüman olarak Allah'a karþý görevlerimiz nelerdir?

Yýllarca çalýþmanýn iki büklüm ettiði ihtiyar bir adam ormanda çalý çýrpý topluyordu. Topladýklarýný 

bir araya getirip baðladý.  zor zahmet sýrtlanarak kulübesine doðru yollandý. Yolda uzun yýllar boyunca ne 

kadar çalýþtýðýný düþündü. Ve kendisine acýmaya baþladý. Birden bire artýk bu hayata daha fazla 

dayanamayacaðýný gösteren bir tavýrla sýrtýndaki çalý çýrpý yükünü sýrtýndan fýrlattý ve kendi kendine 

söylendi: “Eðer hayat buysa, artýk tahammülüm kalmadý. Ölüm bir an önce gelsin, beni alýp götürsün 

daha iyi.” Ölmenin yaþamaktan daha iyi olacaðýný söyleyen ihtiyar adam sözlerini henüz tamamlamýþtý ki, 

siyah bir cübbe giymiþ iskelet halinde ölüm göründü. Ýhtiyar adamýn önünde durdu ve sordu: “ Beni 

çaðýrdýðýnýz! bir isteðiniz mi var?” Ýhtiyar adam cevap verdi: “ Lütfen efendim, þu çalý çýrpý demetini sýrtýma 

yüklemekte bana yardým eder misiniz?”
  Bu dünyada her insan öleceðine inanýr, ama yok olacaðýna, sýranýn kendine geleceðine bir türlü 

inanmak istemez. Bunun sebebi ruhun ölümden sonra devamý insanýn þuur altýnda sürekli var olacaðý 
bilinci içindedir. Onun için bu dünyada insan her þeye doyar. Ama yaþama doymaz. Bunun da sebebi 
ölümden sonra ruhun canlýlýðýnýn devam etmesinden kaynaklanmaktadýr.
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AÐUSTOS / ÝKÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ YEDÝNCÝ GÜN

PEYGAMBERÝMÝZDEN ÖÐÜTLER

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - PEYGAMBERÝMÝZÝN ÖÐÜTLERÝ

C - PEYGAMBERÝMÝZÝN AHLÂKININ ÖZETÝ

D - BÝZE DÜÞEN GÖREV

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Ýhlâs Suresi -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Zümer Suresi, 53. Ayet)

G - BÝR ÝLAHÝ - Sevgili Peygamberim -

H - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Ýhtiyara eyle hürmet,

Sabilere kýl merhamet,

Misafire sarfet nimet,

Allah'tan istersen rahmet...

53) El  Metin: Çok saðlam olandýr.

54) El  Velîyy: Ýnananlarýn dostu olandýr.

Peygamberimizin hayatýný bilmeden, O'nu canýmýzdan, anamýzdan, babamýzdan daha çok 

sevmedikçe gerçek mü'min olmamýz mümkün deðildir. Yüce bir ahlâk üzere yaratýlan Peygamberimiz, 

Kur'an-ý Kerîm'in buyruðu gereðince onun hayatý, davranýþlarý bizim için çok güzel bir örnektir. Ýyi bir 

mü'min ve O'na layýk bir ümmet olabilmemiz için önde gelen görevimiz Peygamberimizi iyi tanýmaktýr.

Bir adam Hz. Peygamber'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek “Size dünya ve ahiretle alakalý 

soracak sorularým var.” dedi. 

Bunun üzerine Efendimiz ona, “Ne istiyorsan sor.” buyurdular. O zat da sorularýna baþladý:

“Ey Allah'ýn Peygamberi! Ben insanlarýn en âlimi, en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalýyým?” 

dedi. 

Hz. Peygamber cevap verdi: 

“Allah'tan çok korkup takva dairesi içine girersen insanlarýn en âlimi olursun.” dedi.

Adam tekrar sordu:

“Ýnsanlarýn en zengini olmak istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber, yine cevap verdi:

“Kanaatkâr olursan insanlarýn en zengini olursun.” dedi. 

 Adam sorularýna devamla:

“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý olmak istiyorum.” dedi.

 Hz. Peygamber, yine cevapladý:

“Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, faydalý olandýr. Sen de insanlara faydalý ol.” dedi.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- PEYGAMBERÝMÝZÝN ÖÐÜTLERÝ
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Adam sorularýna devam ediyordu:

“Ýnsanlarýn en adaletlisi olmak istiyorum.” dedi. 

Hz. Peygamber, yine cevap verdi:

“Kendin için istediðini, bütün insanlar için de istersen insanlarýn en adili olursun.” dedi.

Adam tekrar sordu:

“Ýnsanlar içinde Allah'a en yakýn, O'nun en has kullarýndan olmak istiyorum.” dedi. 

Hz. Peygamber cevap verdi: 

“Allah'ý çok zikredip anar ve hatýrlarsan o zaman Allah'ýn en has kulu olursun.” dedi. 

Adam tekrar sordu:

“Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.” dedi. 

 Hz. Peygamber, yine cevapladý:

“Allah'a, O'nu görüyor gibi ibadet et. Her ne kadar sen O'nu görmesen de O seni görür.” dedi.

 Adam sorularýna devamla:

“Ýmanýmý kemale erdirmek istiyorum.” dedi. 

Hz. Peygamber, yine cevapladý:

“Güzel ahlâklý olursan imanýn kemale erer.” dedi.

 Adam sorularýna devamla:

“Allah'ýn emirlerine uyan itaatkâr kullarýndan olmak istiyorum.” dedi.  

Hz. Peygamber, yine cevapladý:

“Allah'ýn farzlarýný yerine getir, itaat edenlerden olursun.” dedi. 

Adam tekrar sordu:

“Allah'a günahlarýmdan arýnmýþ, tertemiz olarak gitmek istiyorum.” dedi.

 Hz. Peygamber cevap verdi:

Cünüp olduðunda tertemiz olacak þekilde gusül abdesti al, kýyamet günü üzerinde hiçbir günah 

olmaksýzýn Allah'a kavuþursun.” dedi.  

Adam tekrar sordu:

“Kýyamet günü nur içinde haþrolmak istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber cevap verdi:

“Hiç kimseye zulmetme, kýyamet günü nur içinde haþrolursun.” dedi.

Adam sordu:

“Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum.” dedi.

 Hz. Peygamber: 

“Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.” dedi. 

Adam sordu:

“Günahlarýmýn azalmasýný istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Ýstiðfar ederek günahlarýnýn baðýþlanmasý için Allah'a yalvarýrsan günahlarýn azalýr.” dedi.

Adam sordu:

“Ýnsanlarýn en kerimi olmak istiyorum.” dedi.

 Hz. Peygamber: 

“Allah'a kullarýný þikâyet etmezsen insanlarýn kerimi olursun.” dedi.

Adam sordu:

“Rýzkýmýn bol olmasýný istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Temizliðe devam edersen rýzkýn bol olur.” dedi.

Adam sordu:

“Allah ve Resûlü tarafýndan sevilmek istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 
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“O zaman Allah ve Resûlü'nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme!” dedi.

Adam sordu:

“Allah'ýn bana kýzmasýndan kendimi korumak istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Kimseye kýzmazsan Allah'ýn gazabýndan ve kýzmasýndan kurtulursun.” dedi.

Adam sordu:

“Duamýn kabul edilmesini istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Haramlardan sakýnýrsan dualarýn kabul olur.” dedi.

Adam sordu:

“Allah'ýn beni baþkalarýnýn yanýnda rezil etmemesini istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanýnda rezil olmayasýn.” dedi. 

Adam sordu:

“Allah'ýn ayýplarýmý, kusurlarýmý örtmesini istiyorum.” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Kardeþlerinin ayýplarýný örtersen Allah da senin ayýplarýný örter.” dedi.

Adam sordu:

“Benim günahlarýmý ne siler?” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Gözyaþlarýn, huþûun (saygýyla Allah'a kulluðun) ve hastalýklar.” dedi.

Adam sordu:

“Allah yanýnda hangi iyilik daha faziletlidir?” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Güzel ahlâk, tevazu, belalara sabýr ve kazaya rýzadýr.” dedi.

Adam sordu:

“Allah yanýnda en büyük günah hangisidir?” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Kötü ahlâk ve Allah'ýn emirlerine karþý gösterilen cimriliktir.” dedi.

Adam sordu:

“Rahman olan Allah'ýn gazabýný ne dindirir?” dedi.

Hz. Peygamber: 

“Gizliden gizliye sadaka vermek ve sýla-i rahim etmektir.” (akrabalarý ziyaret etmek ve görüp 

gözetmek) dedi.

Adam sordu:

“Cehennem ateþini ne söndürür?” dedi.

 Hz. Peygamber: 

“Oruç.” dedi.

*  Zamanýný iyi deðerlendirmeye önem verirdi.

*  Bütün canlýlara merhametle yaklaþýrdý.

*  Ýnsanlara ayrým yapmadan büyük deðer verirdi.

*  Hakký her zaman üstün tutardý.

*  Zorluklar karþýsýnda yýlmazdý ve sabýrlý idi.

*  Karar alýrken çevresindekilerin fikrini alýrdý.

*  Çok güvenilir bir insandý. Düþmanlarý bile en kýymetli eþyalarýný ona teslim ederlerdi.

C- PEYGAMBERÝMÝZÝN AHLÂKININ ÖZETÝ
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*  Edepli ve utangaçtý.

*  Yemesi, içmesi ve giyinmesi sade idi. Yemek ayrýmý yapmazdý.

* Kibirden hoþlanmazdý. Kendisinin yüceltilmesini istemezdi. Girdiði toplulukta bulduðu 

boþluða hemen otururdu. 

*  Merhametli idi, affediciydi. Mekke'nin fethinden sonra bile en azýlý düþmanlarýný baðýþladý.

·  Çocuklarý, özellikle yetim ve öksüz çocuklarý çok severdi.

*  Ýyi bir aile reisiydi. 

*  Ýnsanlarý dikkatle dinler, kimseyi küçük görmez ve arkasýný dönmezdi.

*  Ýnsanlarýn ayýplarýný yüzüne vurmaz, selâmý katiyetle ihmal etmezdi.

* O'nun hayatýný benimseyip hayatýmýzýn bütün alanlarýnda uygulamaya çalýþmak ve O'nun ahlâký 

ile ahlâklanmak,

* O'nun ismi anýldýðý zaman, O'na salâvat getirmek

* O'nu sevmek,

Ýhlâs Suresi 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kûl hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem ye kün lehü küfüven ehad.

Manasý:

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Allah birdir.  Allah, Samed'dir. (O, hiçbir þeye muhtaç olmayan, aksine her þeyin kendisine 

muhtaç olandýr.) O, doðurmamýþ ve doðmamýþtýr. Onun hiçbir dengi yoktur.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aþan kullarým! Allah'ýn rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, 

bütün günahlarý baðýþlar. Þüphesiz ki O, çok baðýþlayan, çok esirgeyendir.

Gül gibi kokarmýþsýn,

Hep gülümsermiþsin Sen.

Temizliði çok sever,

Güzel sözler söylermiþ

Benim sevgili Peygamberim.

1-  Peygamberimizin öðütlerinden aklýnýzda kalan birkaç tanesini söyleyiniz.

2-  Peygamberimizin örnek ahlâkýndan aklýnýzda kalanlarý söyleyiniz.

3- Çevrenizde Peygamber ahlâký üzerine yaþayan insanlarý diðerlerine göre nasýldýr? 

Farklarý tesbit edin.

4-  Bu konuda bize düþen görev nedir?  Anlatýnýz.

5-  Dinimizde umutsuzluk var mýdýr?

D - BÝZE DÜÞEN GÖREV

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Zümer Suresi, 53. Ayet)

G- BÝR ÝLÂHÝ - Sevgili Peygamberim -

H-  SORULAR
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AÐUSTOS / ÝKÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ SEKÝZÝNCÝ GÜN

ANA VE BABAMIZA KARÞI GÖREVLERÝMÝZ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - ANA VE BABAMIZA KARÞI GÖREVLERÝMÝZ

C - ÝNSANLIÐA KARÞI BAKIÞIMIZ

D - BÝR MÜSLÜMANIN AHLAKÝ ÖZELLÝKLERÝ

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Felak Suresi -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 36. Ayet)

G - KISSADAN HÝSSE - Bu Gücün Yine Bitecek -

H - BÝR KISSA DAHA - Göç Yolunda 

I  - BÝR HÝKÂYE - Anneye Ýtaat -

J - ÝLÂHÝ - Anneme Dua -

K - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Anne, baba, kardeþe ulaþmak ne güzel þey,

Akraba-konu-komþu buluþmak ne güzel þey,

Kutsal bayramlarda gezerek hane hane,

Sevgiyi gönüllerde paylaþmak ne güzel þey...

55) El  Muhsî: Her þeyin sayýsýný bilendir.

56) El  Hamîd: Kendine hamd edilendir.

57) El  Mübdî: Emsalsiz yaratýcýdýr.

BABACIÐIM

Evimizin direðisin,

Gözümüzün bebeðisin,

Ne sevimli, ne iyisin,

Benim camýn babacýðým.

Akþamlarý sen gelince

Kapýlýrýz hep sevince

Gündüz olur bize gece

Benim güzel babacýðým,

Biz güleriz sen gülersen,

Zevkle yeriz sen de yersen,

Hep dinleriz sen ne dersen,

Benim sevimli babacýðým.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ
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B - ANA VE BABAMIZA KARÞI GÖREVLERÝMÝZ

C- ÝNSANLIÐA KARÞI BAKIÞIMIZ

D- BÝR MÜSLÜMANIN AHLÂKÎ ÖZELLÝKLERÝ

Dinimizde Allah ve Resûlünden sonra en çok seveceðimiz ve itaat edeceðimiz kiþiler anne ve 

babalarýmýzdýr. Ýsra Suresinde Rabbimiz, “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana - babanýza da 

iyi davranmanýzý kesin bir þekilde emretti.” diyor. Yine ayný surede ana - baba konusunda “Eðer onlardan 

birisi veya ikisi birden ihtiyarlýklarýnda senin yanýnda olurlarsa 'öf' deme, sakýn azarlama!” buyurmaktadýr.

Peygamberimiz de anne babaya iyiliði, vaktinde kýlýnan namazdan sonra Allah'ýn en çok sevdiði 

amel olarak zikretmesi, savaþa katýlmak isteyen sahabeye, “Git anne babana hizmet et!” diyerek cihada 

almamasý, anne - babaya iyiliðin ne kadar önemli olduðunu gösteren açýklamalardýr.

O halde gerçek bir Müslüman olarak bizim de anne-babamýza karþý görevlerimizi þöyle 

özetleyebiliriz:

*  Onlara 'öf” dememek ve azarlamamak,

*  Onlarýn doðru olan emirlerine itaatsizlik yapmamak,

*  Onlarla hoþça sohbet etmek, ellerini öpmek, kucaklamak ve sevindirmek,

*  Onlardan uzakta isek Sýla-i Rahimi (akrabayý ziyareti ) aksatmamak, mübarek günlerde, kandil 

gecelerinde telefonla gönüllerini almak ve ihtiyaçlarýný gidermek,

*  Öldükten sonra da onlarý hayýr ve dua ile anmak,

 Komþularýmýza karþý görevlerimiz

Ayný mahallede, ayný sokakta oturan, evleri birbirlerine yakýn olan insanlar, birbirlerinin 

komþularýdýr. Dinimiz, “Komþuya iyilik edin!” diyerek komþu haklarýna büyük önem verir. Peygamberimiz 

de komþu hakký konusunda bir Hadis-i Þeriflerinde “Cebrail bana durmadan komþuya iyilik yapmayý 

tavsiye etti. Bu sýký tavsiyeden neredeyse Allah'ýn (C. C.) komþuyu komþuya mirasçý kýlacaðýný zannettim.” 

buyuruyor. Bütün bu buyruklardan anlaþýldýðýna göre komþular her konuda birbirlerine güven vermeli, 

komþu komþunun malýna, canýna ve eþyalarýna zarar vermeyeceðinden emin olmalýdýr. Bu nedenle:

*  Gerek ses, gerek gürültü ile komþularýmýzý rahatsýz etmeyeceðiz,

*  Borç veya yardým isterse gücümüz nispetinde karþýlayacaðýz,

*  Hastalanýrsa ziyaret edeceðiz,

*  Ölürse cenazesine gideceðiz,

*  Sevinçli anlarýnda sevincini paylaþýp çoðaltacaðýz,

*  Üzüntülü anlarýnda teselli edip üzüntüsünü paylaþýp azaltacaðýz,

*  Hasetlenmeyeceðiz,

Peygamberimiz, “Veda Hutbesi”nde “Ey insanlar, hepiniz Âdem'densiniz, Âdem ise 

topraktandýr.” demiþti. Yine bir baþka mübarek sözlerinde de “Ýnsanlar, tarak diþi gibi birbirlerine 

müsavidir.  Arap'ýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap'a bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük, ancak takva 

(Allah'a kulluk) iledir.” buyuruyor.

Bu mübarek sözler ýþýðýnda insanlar, yaratýlýþ itibariyle birbirlerinin kardeþidirler. Allah, deðer verip 

o insaný yaratmýþsa bizim o insaný Yaratan'dan dolayý sevmemiz gerekir.

*  Besmelesiz hiçbir iþe baþlamaz.

*  Kaþlarýný çatmaz, daima güler yüzlü olur.

* Baþkalarýný güldürmek için þaklabanlýk yapmaz, konuþmalarýnda ve þakalarýnda 
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ölçülüdür.

*  Toplum içinde burnunu karýþtýrmaz.

*  Ýnsanlarýn yüzüne karþý geðirmez ve öksürmez. Diþlerini kurcalamaz

* Ýnsanlarýn sözünü kesmez. Allah, insana bir aðýz, iki kulak vermiþ; çok dinlesin az 

konuþsun diye.

*  Yemeklerini zamanýnda yer ve karnýný týka basa doyurmaz.

*  Yemekten önce ve sonra ellerini yýkar.

*  Yeme içmenin önünde  “Bismillah”, sonunda da “ Elhamdülillah” der.

*  Annesinin, babasýnýn ve büyüklerinin sözünü dinler.

*  Emanete hýyanet etmez, kavga etmez, arkadaþlarýný ve komþularýný rahatsýz etmez.

*  Söz verdiði zaman sözünde durur, aldýðý eþyayý zamanýnda verir.

*  Okula zamanýnda gider, öðretmen sýnýfa girmeden sýnýfta yerini alýr.

*  Sözleriyle kimseyi incitmez, küs ve kýrgýn durmaz. Kimsenin gizli ve saklýsýný araþtýrmaz.

*  Alçak gönüllüdür, kibirli davranmaktan hoþlanmaz, yalan söylemez.

*  Sabýrlýdýr, iþlerinde aceleci deðildir.

*  Cömerttir, cimri deðildir. Tutumludur, müsrif deðildir.

*  Çevreye karþý duyarlýdýr. Yeþili korur, canlýlara karþý merhametlidir.

*  “Ýki günü müsavi olan zarardadýr.” anlayýþý içinde her iþini zamanýnda ve daha fazlasýný yapar.

*  “Zaman, nakittir.” anlayýþý içindedir. Zamanýný israf etmez.

*  Sigara, alkol, uyuþturucu, kumar ve zina gibi zararlý alýþkanlýklardan uzak durur.

*  Allah'tan baþka kimseden korkmaz.

Felak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbil felak. Min þerri mâ halak. Ve min þerri ðâsikýn izâ vekab. Ve min þerrin neffâsâti fîl 

ukad. Ve min þerri hâsidin izâ hased.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Yarattýðý þeylerin þerrinden, karanlýk çöktüðü zaman gecenin þerrinden, düðümlere üfürüp 

büyü yapan üfürükçülerin þerrinden ve haset ettiði vakit haset edicinin þerrinden sabahýn rabbine 

sýðýnýrým.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Eðer þeytandan gelen kötü bir düþünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sýðýn. Çünkü O, 

iþiten ve bilendir.

Bu Gücün Yine Bitecek

Bir genç annesinin sözünü dinlemedi, annesini çok üzdü. Annenin yüreði ateþ gibi yandý. Gitti 

beþiðini getirip oðlunun önüne koydu.

Ey eski halini unutan çocuk,  dedi. Dün daima aðlayan aciz bir yavru idin.  Gece ve gündüz 

koþardým yardýmýna. Þu beþiðin içinde yetmezdi hiç bir þeye gücün. Yüzüne konan bir sinekten incinir ve 

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

F-  Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 36. Ayet) 

G- KISSADAN HÝSSE 
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onu kovamazdýn. Ya daha öncesi Ana rahminde rýzkýn göbekten gelmez miydi? Göbek kesilince bir 

cankurtaran gibi mememe yapýþtýn. Þimdi büyüdün kuvvet sahibi oldun. Fakat unutma uzun sürmez bu 

güç. Gün gelir, insan ölür. Mezarýn çukuruna girer. Mezardaki böcekler beynini yerler. Sen bir karýncayý 

dahi kendinden uzaklaþtýramazsýn.

Göç Yolunda

Göçmen kuþlar, yine sýcak ülkelere 

giderken, bir diþi kuþ yavrusunu sýrtýna alýp göç 

yollarýna düþmüþ. Yollarý çok uzunmuþ. Anne, 

sýrtýnda yavrusunu da taþýdýðý için çok 

yorulmuþ, ama yavrusu uçamadýðý için onu hiç 

býrakmamýþ. Yavru kuþ, annesinin bu 

durumuna çok üzülmüþ ve  “Hiç üzülme 

anneciðim!” demiþ. “Ben de seneye büyüyüp 

seni sýrtýmda taþýyacaðým.” Bunun üzerine 

anne kuþ, “Hayýr yavrum, Bu hiçbir zaman 

olmayacak!” diye cevap vermiþ. “Çünkü seneye sen de kendi yavrunu taþýyor olacaksýn."

Anneye Ýtaat

Veysel Karanî,  Resûlullah sevgisi ile yanýp tutuþmuþtur. Tek emeli, biricik gayesi Resûlullah'ýn 

mübarek yüzünü bu dünyada görmekti. Bu aþk ile günler gelip geçiyordu. Bir gün annesine:

- Anneciðim! Eðer müsaade edersen gidip Sevgili Peygamberimizin mübarek yüzünü göreyim. 

Gidip Medine'de evinde  ziyaret edeyim, dedi.

Veysel Karanî'nin annesi uzun uzun düþündü. Sonra:

- Bir þartla izin veririm. Peygamber Efendimizi hane-i saadetlerinde  (mübarek evinde) ziyaret 

emek þartýyla müsaade ediyorum. Baþka yerde deðil, dedi.

Peygamberimizin aþkýyla yanýp tutuþan Veysel Karanî,  “Annem izin verdi.” diye sevinç içinde 

Medine yoluna düþtü. Günlerce toz duman içinde yolculuktan sonra Medine'ye ulaþtý. Peygamberimizin 

evini sordu. Gösterdiler. Hane-i Saadet'in kapýsý açýldý. 

Ýçeriden Hz. Aiþe validemiz:

- Kim o? diye seslendi. 

Veysel Karanî:

- Benim ben, Veysel! Yemen'in Karan köyünden geldim. Resûlullah'ý ziyaret için geldim, dedi. 

Hz. Aiþe Validemiz:

- Resûl-ü Ekrem Efendimiz mescide gitti. Oracýkta görebilirsin, dedi. Veysel Karanî:

- Ah! dedi. Gidemem, annemin izni buraya kadardýr, dedi. 

Hz. Aiþe Validemiz:

- Ey Allah'ýn kulu kimsin sen? dedi. 

Veysel Karanî:

- Adým Veysel'dir. Yemen'in Karan köyündenim. Çobanlýk yaparým. Sevgili Efendimizi ziyaret için 

buraya kadar anacýðýmdan izin almýþtým. Demek ki görmek nasip deðilmiþ, diyerek gerisin geriye döndü. 

Resûlullah, mescitten döndüklerinde:

- Ya Aiþe! Buraya Üveys (Veysel) mi geldi? diye sordu. 

H-BÝR KISSA DAHA

I- BÝR HÝKÂYE
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Hz. Aiþe Validemiz:

- Evet, diye cevap verince:

Resûlullah:

- Onun beni bu dünyada görmesi nasip olmayacak. Allah onu imtihan ediyor. Annesine olan 

baðlýlýðýnýn derecesini ölçüyor, dedi.

Veysel Karanî,  anasýna geldi. Olanlarý derin bir ah çekerek anlattý. Üzüntü ve kederinden sararýp 

solmuþtu. 

Annesi:

- Üzülme oðlum, üzülme, dedi. Sen beni memnun ettin ya, Allah da seni memnun edecek. Sevgili 

Peygamberimizi öbür dünyada görmek sana nasip olacak, dedi. 

Anneme Dua

Annem baþa taç imiþ.

Her derde ilaç imiþ.

Bir evlat pir olsa da

Anneye muhtaç imiþ.

Ýlk oyuncaðým senden,

Sýcacýk kundaðým senden,

Bütün dünya benim olsa

Bir tane annem etmez.

Cennet demiþ peygamber,

Annenin ayaðý altýnda.

Benim caným anneciðim

Hep kalbimin içinde.

1-  Annemize babamýza karþý görevlerimizi söyleyiniz.

2-  Komþulara karþý görevlerimiz nelerdir?

3-  Bir Müslüman çocuðu olarak nelere dikkat etmeliyiz? Ahlâkî özelliklerimiz nelerdir?

4-  Namaz suresini ezberleyelim, ayet mealini öðrenelim.

J- ÝLÂHÝ 

K- SORULAR
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KABÝR HAYATI

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- KABÝR HAYATI

C- AHÝRET HALLERÝ

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Felak Suresi (Tekrar) -

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 39. Ayet)

F- BÝR ÝLÂHÝ - Yeniden Doðarýz Biz -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

58) El  Mu'îd: Öldüren ve diriltendir.

59) El  Muhyî: Hayat verendir

60) El  Mümît: Öldürendir.

Çýktým daðlar baþýna,

Sahraya hacet kalmadý.

Umudum ecel þerbeti, 

Lokmana hacet kalmadý. 

1- Ölüm

2- Defin

Bir insan öldükten sonra mahalle camiinden sala verilir. Sala ile bir kimsenin öldüðü mahalleye ve 

çevreye duyurulmuþ olur. Ölü, önce yýkanýr ve kefenlenir. Camide namazý kýlýndýktan sonra kabire 

götürülür. Sað tarafý kýbleye gelecek þekilde gömülür.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- KABÝR HAYATI

Öldükten sonra dirilme, hatýrlamak istemesek de hepimizin ve herkesin aklýný meþgul  eden bir 

konudur. Bu nedenle insanlar doðum ile ölüm arasýný daima tedirgin geçirmektedirler.   Dolayýsýyla, 

Mü'minler son anda imansýz gitme korkusunu taþýmýþ, diðer insanlar da hayata tam manasýyla bir anlam 

verememenin þaþkýnlýðý içinde ömür tüketmiþlerdir. Akýllarý ile bilim ve týbbýn ölüme egemen olacaðýna  

inanmak isterken, fýtratlarý onlara, hiçbir gücün, ecelle buluþma günlerini deðiþtiremeyeceðini 

fýsýldamaktadýr. Þu bir kesin gerçektir ki yaþam ve ölüm birbirinden ayrýlmaz bir bütündür. Dünyada 

doðum olmadan geçirilen bir gün olmadýðý gibi, ölümsüz geçen bir gün de yoktur. Hepimiz ve her fert 

mutlaka klinik olarak ölü sayýldýðýmýz bir ana ulaþacaðýz. Dolayýsýyla yaþamda ölüm oraný yüzde yüzdür. 

Ölüm ve ona eþlik eden dehþetten herkes haberdardýr. Bu dehþetten ancak iman ile sükunete ereriz.

AÐUSTOS / ÝKÝNCÝ HAFTA / YÝRMÝ DOKUZUNCU GÜN
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3- Kabirde Ölünün Ruhuna Sorulacak Sorular

* Rabbin Kimdir?

* Peygamberin kimdir?

* Dinin nedir?

* Kitabýn nedir?

Bu sorularýn bu dünyada bilinmesi demek, orada cevaplanmasý demek deðildir. Kabirdeki 

cevaplarýn verilmesi buradaki yaþantýmýza baðlýdýr. Ýmanlý olarak ölmüþsek bu sorulara cevabýmýz çok 

rahat olacaktýr. Ýmansýz olarak gitmiþsek bu sorularýn cevabýný bu dünyada bilsek de orada 

cevaplamamýz mümkün olmayacaktýr.

1- Kýyametin Kopmasý

Her þeyin bir ölümü olduðu gibi dünyanýn da bir ölümü vardýr. Er veya geç, bir gün mutlaka bu 

dünyanýn, yerlerin  ve göklerin düzeni bozulacak, yerde ve gökte olanlar hep ölecektir. Ýþte buna kýyamet 

denir.

2- Kýyamet Nasýl Kopacak?

Allah'ýn emri ile Ýsrafil (A.S.) 'Sûr'a üfleyince yer ve gök yerinden oynayacak, her þey altüst 

olacaktýr. Kýyametin þiddeti ile herkes kendinden geçecek, sersemleyecek, yer, yerinden oynayacak, 

daðlar pamuk gibi atýlacaktýr. Yalnýz bu “sûr”a üfürmeyi bizim üfürmemiz gibi düþünmeyelim. Bu tabir 

bizim anlayýþýmýza göre bir tabirdir. Saatte 150 km ile esen rüzgâr binalarda çatý býrakmýyor. Bunun bir de 

300 hatta 1000 km. hýzla estiðini düþünelim dünyada her þey adeta bir kâðýt parçasý gibi savrulur. Yani 

dünyada Allah'ýn sünnetullah kanununa göre cereyan eden olaylar, bir misliyle cereyan etse (mesela, 

deprem 7,5 yerine 15 þiddetinde olsa) dünya bir anda biter ve yok olur.  Kâinatta da denge birkaç santim 

bozulsa ayný þekilde kâinatýn da sonu olur.  Allah, “Ol!” deyince bir þeyin olmasý, “Olma!” deyince de bir 

þeyin olmamasý Allah'a zor gelmez.

Kýyametin kopacaðý, bütün dinlerin ve semâvî kitaplarýn beyanlarý ile sabit olduðu gibi aklen ve 

ilmen de sabittir. Baþlangýcý olan bir þeyin mutlaka sonu da olacaktýr.

3- Öldükten Sonra Dirilme Ne Demektir?

C- AHÝRET HALLERÝ

Kýyametin kopmasý ile her þey yok olacak, hiçbir canlý kalmayacak, yalnýz Allah bakî kalacaktýr. Bu 

yokluk, bir müddet devam ettikten sonra Allah, Ýsrafil'e “Sûr”a ikinci defa üflemesini emredecektir. Ýkinci 

üflemeden sonra insanlarýn cisim ve bedenlerini yeniden yaratýp, ruhlarý o bedenlere geri gönderecek, 

böylece ölüleri tekrar diriltecektir.
  Bütün semâvî dinler bu inanç esasýnda müttefiktirler. Kur'an-ý Kerîm'de þöyle buyrulur. “Kendi 

yaratýlýþýný unutup 'Bu çürümüþ kemikleri kim diriltecek?' diyerek bize misal getirene de ki: 'Onu birinci defa 
kim yoktan var etti ise iþte yine O diriltecektir.” (Yasin Suresi, 78. – 79. Ayetler)

    Bu ayet, dirilmenin mümkün hatta ilk yaratýlýþa göre daha kolay olduðunu anlatmaktadýr.

    Þu ayetler de ayný manayý teyit etmektedir:  

   “Biz ilk yaratýlýþta acz mi gösterdik ki ikinci yaratýlýþta acze düþelim? Hayýr, onlar yeni yaratýlýþtan 
þüphe içindedirler.”

  “Bir de þöyle dediler: 'Biz kemik ve toz yýðýný olduðumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir 
yaratýlýþla dirileceðiz?' (Ey Resûlüm, onlara) Söyle. “Ýster taþ, ister demir olsun yahut gönlünüzde büyüyen 
(daðlar ve gökler gibi kuvvetli) herhangi bir yaratýk olsun, muhakkak öldürülecek ve dirileceksiniz. Onlar 
þöyle diyeceklerdir. 'O halde, öldükten sonra bizi kim diriltip geri çevirecek?' Sen de de ki: 'Sizi ilk defa 
yaratmýþ olan kudret sahibi Allah diriltecek…” (Ýsra Suresi, 49 – 51. Ayetler)

“Yaðmur rahmetinin önünde rüzgârlarý müjdeci olarak gönderen O Allah'týr. Nihayet bu rüzgârlar 
buhar ile yüklü, aðýr aðýr bulutlarý yüklendiði zaman, bakarsýn ki biz, onlarý ölmüþ kurumuþ memleketlere 
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sevk etmiþizdir. Böylece o bulutla, o yere su indiririz de o su ile her çeþit meyveleri çýkarýrýz. Ýþte bu ölü 
araziden bitkileri  (nebatatý) çýkardýðýmýz gibi, ölüleri de böylece çýkaracaðýz (dirilteceðiz). Gerekir ki 
düþünür ve ibret alýrsýnýz. (Araf Suresi, 57. Ayet)

Kur'an-ý Kerîm'de haþirden bahseden ayetler, þu hususu özelikle vurgulamaktadýr. “Yoktan var 
etmeye, koskoca kâinatý yaratmaya ve kuruyan topraðý canlandýrýp yeþertmeye Kâdir olan Hak Teâlâ, hiç 
þüphesiz ölerek toprak olan insanýn bedenini yeniden diriltmeye, ruhunu bedenine iade etmeye kâdirdir.” 
Týpký yazýn sararan, sonbaharda solan ve kýþýn yok olan bitkilerin, kemikleþmiþ aðaçlarýn, baharda 
yaðmurlarýn yaðmasý ve güneþin topraðý ýsýtmasý sonucu birden canlandýðý gibi. Yine bunun yanýnda 
yazýn milyarlarca sineðin, kelebeðin, böceðin kýþýn ölüp, baharýn canlandýðý gibi.  Etrafýmýzda o kadar 
ölen dirilen canlý var ki insanlarýn bunlarý görüp de kendisinin dirilmeyeceðine inanmasý kendisini 
aldatmaktan baþka bir þey deðildir.Nitekim böyleleri için de Cenab-ý Hak Kur'an-ý Kerim'de þöyle 
buyuruyor. “ Bu dünya hayatý kendisini kandýrmanýn zevkini tatmaktan baþka bir þey deðildir. ( Hadid-20)

Felak Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbil felak. Min þerri mâ halak. Ve min þerri ðâsikýn izâ vekab. Ve min þerrin neffâsâti fîl 

ukad. Ve min þerri hâsidin izâ hased.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Yarattýðý þeylerin þerrinden, karanlýk çöktüðü zaman gecenin þerrinden, düðümlere üfürüp 

büyü yapan üfürükçülerin þerrinden ve haset ettiði vakit haset edicinin þerrinden sabahýn rabbine 

sýðýnýrým.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ýn kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Biz onun 

üzerine suyu indirdiðimiz zaman, harekete geçip kabarýr. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her 

þeye kâdirdir.

Yeniden Doðarýz Biz

Ölünce bir ebedî 

Hayata doðarýz biz.

Ahirete inanýr,

Þeytaný kovarýz biz.

Haktýr cennet, cehennem.

Sýrat mizan ve Kevser,

Hepsinin varlýðýný

Haber verdi peygamber.

Bir tohum nasýl yere

Düþer de canlanýrsa

Nasýl uyuyan insan

Uykudan uyanýrsa

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 39. Ayet) 

F- BÝR ÝLÂHÝ 
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Týpký öyle dirilir,

Ölen bütün insanlar.

Ýþte budur Ahiret,

Benim de imaným var.

Çok sevdiðim halde uzun yýllar görmediðim bir arkadaþýmdý. Evimizin eskiyen koltuklarýný tamir 

ettirmek için gittiðim marangozda karþýlaþýnca, büyük bir sevinçle karþýlaþtýk. Hal hatýr sorduktan 

sonra ; “ Nerelerdesin yahu?” diye çýkýþtým. “ Seni öldü zannettim.” Þaka yollu söylediðim sözler 

karþýsýnda birden ciddileþti. Rengi limon gibi sararmýþ, caný da iyiden iyiye sýkýlmýþtý. Hemen yaný 

baþýnda duran biçilmiþ vaziyetteki ahþaba elinin tersiyle vurup:

-Þeytan kulaðýna kurþun, dedi. Bu ne biçim laf birader/ Daha altmýþýna varmadan ölümden 

bahsetmek ne oluyor/ Ben, olup bitenleri anlamaya çalýþýrken, o da iþi garantiye almak istemiþ olacak 

ki, ayný iþlemi tekrarladý

-Týk, týk týk… Þeytan kulaðýna kurþun.

Dükkân sahibi olan marangoz bizden hayli uzakta bulunduðu için konuþulanlardan habersizdi. 

Çalýþtýðý makineyi bir ara durdurdu ve yanýmýzdaki çýraðýna:

-Dursun!...diye seslendi. Beyefendinin parmaðýyla vurduðu ahþabý getir de, bugün trafik 

kazasýnda ölen o gencin tabutunu hazýrlayalým

1- Ölen insan ne yapýlýr?

2-  Kabirde sual melekleri tarafýndan sorulan sorular nelerdir?

3- Kýyamet nedir, nasýl kopacaktýr?

4- Mevsimlerle insan hayatý arasýnda bir benzerlik buluyor musunuz?

5- Ayet mealini iyi düþününüz ve çevrenizle paylaþýnýz.

TIK TIK…

G- SORULAR
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YENÝDEN DÝRÝLME

A  ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B  BEDEN NASIL DÝRÝLECEKTÝR

C  MAHÞER NEDÝR?

D  HESAP NEDÝR?

E  Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Nâs Suresi -

F  Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 46. Ayet)

G  BÝR ÝLÂHÝ

H  SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Topraða düþen tohum hiç kaybolur mu?

Gün gelir güneþler doðmaz olur mu

Sen ey insanoðlu nerdesin þimdi?

Sorgu günü bedenler yorgun olur mu? 

61) El  Kayyûm: Her þeyi ayakta tutandýr.

62) El  Hayy: Diri olandýr.

63) El  Vâcid: Kimseye muhtaç olmayandýr.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- BEDEN NASIL DÝRÝLECEKTÝR

Ýnsan ölünce vücudunun çürüyüp toprak olduðunu biliyoruz. O halde beden nasýl dirilecektir?
Bu hususta, topraktan gelen, toprakla hayatýný sürdüren ve sonunda yine toprak altýna giren insan 

için Peygamberimiz þu açýklamayý yapmýþtýr. “Bütün Âdemoðullarýný toprak yiyecektir. Ancak insanýn 
'acb'üz – zenep'(Aura: Hayati beden) denilen uzvu (insanýn özü) bundan müstesnadýr. Ýnsanoðlu ondan 
yaratýlmýþtýr. Yine ondan terkip olunarak vücuda gelecektir.”

Hadisin ifadesine göre, her insanda 'acb'üz – zenep' denen çürüyüp kaybolmayan temel bir 
parçacýk vardýr. O parçacýk týpký çekirdek ve tohum gibidir.Bu insanýn DNA sý da olabilir. Aðaç nasýl 
çekirdekten çýkýyorsa insan da 'acb'üz – zenep' tohumundan meydana gelecek. Bu ilk yaratýlýþta olduðu 
gibi, diriliþte de böyle olacaktýr. 'Acb'üz – zenep'   üzerine oluþan insan bedenine ruhu iade edilecek, 
böylece o insan, ruh ve cesediyle birlikte diriltilmiþ, yeniden yaratýlmýþ olacaktýr. Ýnsan ister karada 
yanarak, isterse denizde parçalanarak ölsün bu hayati bedenin  Ac'b'üz –Zenep (Aura: Haayati Beden) in  
yanmasý ve yok olmasý mümkün deðildir..Allah'ýn yaratýcýlýðýný hiç bir þeyle kýyaslamak mümkün 
deðildir.Nasýl ki Ýnsanýn bile yaptýðý uçaklarýn  bir kaza anýnda düþüp parçalanýp yandýðý ve kül olduðu 
halde karakutusunun  yok olmadýðý gibi.

Öldükten sonra dirilme, Kur'an-ý Kerimde MEAD ,BA'S, HAÞÝR kelimeleri ile ifade edilmekle birlikte 
aþaðýdaki ayeti kerimelerle de teyid edilerek vurgulanmaktadýr. “ De ki: ister taþ veya demir ya da 
kalplerinizde büyüttüðünüz baþka bir yaratýk olun, yine de dirilteceksiniz. Bizi tekrar kim diriltir diyecekler. 

AÐUSTOS / ÝKÝNCÝ HAFTA / OTUZUNCU GÜN
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De ki: sizi ilk defa yaratan” (Ýsra17-50-51); “Önce yaratan, ölümden sonra tekrar diriltilecek olan O'dur” ( 
Rum27-^30);  “ De ki: onlarý ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayý bilendir” ( Yasin:36-79)

Tabiatçýlar, “defnedilen ölüler, parçalanarak, daðýlýp saçýlarak topraða çevrilmekte, toprakta da 
ekin, tahýl, ot, aðaç, ve meyvelere, bunlar da hayvanlarýn besinleri olmak suretiyle etlere dönüþmektedir. 
Etler de insanlar tarafýndan yenilerek bedenlerine tahavvül etmektedir. Böyle olunca her bir insanýn bütün 
molekülleri toplanarak diriltilmesi ve ruhun ona iade edilmesi mümkün deðildir” diyerek öldükten sonra 
dirilmeyi inkar ediyorlar. Ancak þu gerçeði de inkar ettiklerinin farkýnda deðiller.Bedenlerimizi, Trakya'nýn 
peyniri, Ege'nin zeytini, Konya'nýn buðdayý, Kastamonu'nun pirinci, Antalya'nýn narenciyesi,   Isparta nýn 
elmasý, Anamur'un muzu daha dünyanýn dört bir köþesinden gelen nimetlerle toparlayan Allah, toprakta 
daðýlan bedenimizi niye toparlamaktan aciz olsun. Yine insan oðlu dünyanýn  en uzak yerlerinden 
televizyon vericileriyle havaya verdikleri resim ve sesi bugün ülkemizin her yerinde Trakya'dan Hakkari ye 
kadar televizyon alýcýsý olan evlerde havadaki resim ve sesi toplayabiliyor da Allah niye toplayamasýn. Bu 
soruyu soran  tabiatçýlara Allah, Kur'an-ý Kerimde þöyle cevap vermektedir. “ De ki:ister taþ veya demir ya 
da kalplerinizde büyüttüðünüz baþka bir yaratýk olun,yine de dirilteceksiniz.. Bizi tekrar kim diriltecek 
diyecekler. De ki:sizi ilk defa yaratan.( Ýsra: 17-50-51); “ Önce yaratan, ölümden sonra tekrar diriltecek 
olan O' dur” ( Rum 27-30)); “De ki: onlarý ilk defa yaratan diritecektir. O her türlü yaratmayý bilendir.”( 
Yasin:36-79) Yine Kur'anda ölülerin diriltilmesi Yüce Allah'ýn yaðmuru yaðdýrarak bununla bitkileri ve 
meyveleri bitirmesine benzetiliyor. Rahmetinin önünde, müjdeci olarak rüzgarlarý gönderen Allah'týr. 
Rüzgarlar yaðmur yüklü bulutlarý taþýdýðýnda, onu ölü bir memlekete göndeririz ve onunla su indiririz. 
Suyla her türlü ürünü yetiþtiririz; ölüleri de onun gibi( bitkileri çýkardýðýmýz gibi) diriltip çýkarýrýz.Belki bundan 
düþünüp ibret alýrsýnýz” ( Araf 7-57), Fatýr 9-35)

Allah, insan, hayvan ve bitkileri ilk defa doðrudan doðruya tohumsuz yaratmýþ, sonra bunlarý teker 
teker yaratmayý tohumlarý ile devam ettirmektedir Biyolojinin bugün kesin olarak kanunu þudur ki, 
önceden tohumu olmadan bir bitki ve aðaç bitmez. Bitkilerin bitmesi için ýsý , ýþýk ve su þarttýr. Ama bunlar 
da yeterli sebep deðildir Bunlarýn yanýnda canlý tohumlarýn bulunmasý da þarttýr. Tohumu olmadan, bitki ve 
canlýlarýn cansýz maddeden çýkmasý ve meydana gelmesi imkansýzdýr. Yüce Allah kýyamet gününde “ 
Ölülerin diriltilip, kabirlerinden kaldýrýlmasý, bitki ve ürünlerin bitmesi gibidir” dediðine göre, bugün bilinen 
bir gerçek olarak her insanýn bir baþka insana benzemeyen bir DNA sý vardýr. Gözle görülmeyen bu 
molekülde, insanýn beden yapýsý ve bu yapýnýn bütün özelliklerinin planý þifrelenmiþtir. Baþka insanlara 
DNA olmaktan korunarak kalacak olan bu molekülün yukarýda zikrettiðimiz Acbü'zenep'in ( Aura: Hayati 
Beden) “ Kuyruk Sokumu” kemiðinde bulunduðu ifade edilmektedir. Yani bu kemik zikredilerek insandaki 
asli cüz olan (DNA) kastedilmiþtir. Gözle görülemeyen DNA molekülü belki ateþte bile yanýp daðýlarak 
kaybolmayacaktýr. Zaten Allah, her bir insanýn hüviyetini bütün tafsilatýyla biliyor. Her bir insanýn bedeninin 
planý ilm-i ilahide mahfuzdur. Topraðýn insanýn bedeninden neyi yiyip tükettiðini de  gayet iyi bilir. “ Arzýn 
insanlardan neyi eksilttiðini muhakkak biz bildik” buyuruyor( Kaf : 60-4) . Her bir insanýn planýný kapsayan 
DNA molekülü nerede olursa olsun, hatta parçalanmýþ bile olsa bunun parçalarýný bir araya getirip 
bundan, tohumundan aðacý yarattýðý gibi insaný da tekrar yaratacaktýr. Ýnsan ruhuyla insandýr. Ruh ölmez, 
deðiþmez ve yok olmaz. Ruhun ölmeyeceðine dair en büyük kanýt ise insanýn kendisidir. Her insan 
öleceðine inanýr ama yok olacaðýna inanmaz. Ýnsan, her gün ekranlarda kaza, cinayet vb. gibi insanlarýn 
öldüðünü görür, komþusunun , arkadaþýnýn ve en yakýn akrabasýnýn öldüðünü görür. Ama sýranýn 
kendisine geleceðine inanmak istemez. Sürekli var olacakmýþ gibi bir duygu ile yaþar. Ýþte bu duygu 
ölümden sonra ruhun ölmezliðinin kanýtýdýr. Canlýlýðý devam eden ruh, haþirde yaratýlan bedene iade 
edilecektir. Ýþte haþirde ruhun bedene iadesine, öldükten sonra dirilmeye Kur'an'da mead  ve ba's denir.

C- MAHÞER NEDÝR?

Mahþer, dirilen insanlarýn kabirlerinden kalkýp toplanacaklarý yerdir. Ýnsanlar bu meydanda 

sorguya çekilecek, amel defterleri, bir çeþit flaþ diskler kendilerine verilecek, amelleri mizana vurulup 

tartýldýktan sonra sýrat denilen ince bir köprüden geçilecek, neticede ya cennete veya cehenneme 

girilecektir.
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D- HESAP NEDÝR?

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Fussilet Suresi, 46. Ayet) 

G- BÝR ÝLÂHÝ

H- SORULAR

Ýnsanlarýn dirildikten sonra, dünyada yaptýklarýnýn hesabýný Allah'a vermeleri ve bu hususta sorgu 

suale çekilmeleri demektir.

Her insan iyi olsun, kötü olsun dünyada yaptýðý her þeyi ikrar ve itiraf edecektir. Nasýl ki küçücük 

teknoloji harikasý olan cd'lerin veya belleklerin kývrýmlarýndan akýl almaz sesler ve görüntüler çýkýyorsa 

insanýn da el, ayak göz, kulak gibi bütün organlarý “Ben, bunu yaptým, ben þunu yaptým.” Diyecek, 

yapýlan her iþ ortaya dökülecektir. Ýþte o zaman herkes kendi derdine düþecek, kimsede baþkasýný 

düþünecek hal kalmayacaktýr. Herkes cennete girme özlemi duyarken diðer taraftan da cehenneme 

girme korkusu içinde olacaklardýr. Kur'an-ý Kerîm'in buyruðuna göre “Kardeþin kardeþten, anne babanýn 

çocuðundan, çocuðun anne babasýndan kaçacaðý bir gün.” olacaktýr.

Nâs Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbinnâs. Melikin nâs. Ýlâhinnâs. Min þerril vesvâsil hannâs. Ellizî yüvesvisü fî 

sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan; insan, Allah'ý andýðýnda pusuya çekilen cin ve insan 

þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn Melîkine ve insanlarýn Ýlâhýna sýðýnýrým.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým 

Kim iyi bir iþ yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara 

zulmedici deðildir.

Ah nice bir uyursun, uyanmaz mýsýn?

Göçtü kervan kaldýk daðlar baþýnda.

Tellallar çaðýrýr inanmaz mýsýn?

Göçtü kervan kaldýk daðlar baþýnda.

Bülbül olup dost baðýnda ötegör,

Ýyi ameller ile yükün tutagör,

Enbiyanýn kervanýna yetegör,

Göçtü kervan kaldýk daðlar baþýnda.

1-  Beden nasýl dirilecektir?

2-  Mahþer nedir?

3-  Hesap nedir? 

4-  Bu dünyada hesapsýz yaþayan insanýn durumu nasýl olur?

5-  Ayet mealini öðrenelim, namaz suresini ezberleyelim.
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HESAP GÜNÜ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - AMEL DEFTERÝ NEDÝR?

C - MÝZAN NEDÝR?

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Nâs Suresi (Tekrar)

E - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Ýsrâ Suresi, 35. Ayet)

F - KISSADAN HÝSSE - Saray mý Han mý?- 

G -  BÝR ÞÝÝR

H - BÝR ÝLÂHÝ - Biz Dünyadan Gider Olduk -

I - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Þahlarý tahttan indirir,

Bir cansýz ata bindirir,

Karanlýk kabre kondurur,

Gönül aldanma aldanma...

64) El  Mâcid: Þaný büyük olandýr.

65) El  Vâhid: Bir olandýr.

66) Es  Samed: Her þey O'na muhtaçtýr.

Günün Ayetinin Türkçe Anlamý; En'amSuresi, 160. Ayet

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiðinin on katý vardýr. Kim de kötülükle gelirse o 

sadece getirdiðinin dengiyle cezalandýrýlýr. Onlar haksýzlýða uðratýlmazlar.

Amel Defteri Nedir?

Her insanýn dünyada yaptýðý iyi veya kötü iþlerin yazýldýðý defterdir. Ýnsanoðlunda “Kiramen 

Kâtibin” adý verilen iki melek bu iþle görevlidir. Mahþer günü hesaba çekilirken bu meleklerin kaydettikleri 

bilgiler, insanýn eline verilecektir. “Al kitabýný oku, kayýtlarýný seyret!” denilecektir. Eðer amel defteri yani 

kayýtlar, kötü ameller ve günahlar ile dolu ise sahibinin sol eline, eðer iyi amelleri çok ise sað eline 

verilecektir Amel kayýtlarý veya defteri soldan verilen kiþi, büyük bir feryat figan koparýp dehþetli bir 

piþmanlýk içine düþecektir. Nitekim suçlu insaný ceza evine gönderen hâkimin kararý karþýsýnda büyük bir 

piþmanlýk duyan mahkûm gibi. Tabiî oradaki piþmanlýk buradakine benzemeyecek. Amel defterini sað 

tarafýndan alanlar büyük sevinç içinde mutluluk duyacaklar ve cennete kavuþacaklardýr. Suçsuz bir 

insanýn mahkemeden beraat ederek sevince boðulmasý gibi.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- AMEL DEFTERÝ NEDÝR?

AÐUSTOS / ÜÇÜNCÜ HAFTA / OTUZ BÝRÝNCÝ GÜN
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Günün Ayetinin Türkçe Anlamý (A'raf Suresi, 8.  9. Ayetler)

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

O gün mizan (tartý) haktýr. Kimin (sevap) tartýlarý aðýr gelirse iþte onlar kurtuluþa erenlerdir. Kimin 

de tartýlarý hafif gelirse iþte onlar, ayetlerimize karþý haksýzlýk ettiklerinden dolayý kendilerini ziyana 

sokanlardýr.

Mizan Nedir?

Mahþerde herkesin amellerini tartmaya mahsus bir adalet ölçüsüdür. Bununla amellerin iyilik ve 

kötülük miktarý ölçülür. Tabiî bu tabirler bizim bu dünyada anlamamýz için kullanýlan tabirlerdir.

Cenab-ý Hak Mizan'da amelleri tarttýðý zaman iyiliklerin kötülüklere, sevaplarýn günahlara 

galibiyetine veya maðlubiyetine göre hüküm verecektir. Hem kötülük ve günahlarýn sebepleri çok ve 

yapýlmalarý kolay olduðu için; bazen de kulunun iyi bir amelinden dolayý birçok kötülüðünü ve günahýný 

affedecektir. Bu hususta Peygamberimizden pek çok Hadis-i Þerif rivayet edilmiþtir. Bunlardan biri de 

þudur:

“Kuyu baþýnda susuzluktan dilini çýkarýp solumakta, topraðýn rutubetli kýsmýný yalamakta olan 

susuz bir köpeðe merhamet ederek kuyudan su çýkarýp köpeðin susuzluðunu gideren kiþinin 

günahlarýnýn affedilmesi,” gibi.

Ýþte Allah bu kiþinin iyi hareketinden dolayý, Allah o kulundan razý olmuþ, onu meleklerine karþý 

methetmiþ ve bütün günahlarýný baðýþlayarak cennetine koymuþtur.

Bazý rivayetlerde bu kiþinin çok günahkâr bir kiþi olduðu ifade edilir.

Nâs Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbinnâs. Melikin nâs. Ýlâhinnâs. Min þerril vesvâsil hannâs. Ellizî yüvesvisü fî 

sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan; insan, Allah'ý andýðýnda pusuya çekilen cin ve insan 

þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn Melîkine ve insanlarýn Ýlâhýna sýðýnýrým.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ölçtüðünüz zaman tastamam ölçün ve doðru terazi ile tartýn. Bu, hem daha iyidir, hem de neticesi 

bakýmýndan daha güzeldir.

Makam, mevki elden çýkar gider de

Ýnsanlýk ebedi ölmez be oðul.

Elde ne var, ne yok, hepsi biter de 

Ýyilik kumaþý solmaz be oðul.

C- MÝZAN NEDÝR?

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Ýsrâ Suresi, 35. Ayet)

F- BÝR ÞÝÝR
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Tek kiþinin olsa dünya tapusu,

Er geç kapanacak kazanç kapýsý,

Harap olur þatolarýn yapýsý,

Bu dünya kimseye kalmaz be oðul.

Mala tamah etmek var ise sende,

Gözüne çekilir siyah bir perde.

Cimrilik, insaný düþürür derde,

Hasedin, heybesi dolmaz be oðul.

Bencil olan önem vermez insana,

Yolunu þaþýrýr, düþer isyana,

Gün gelir, zulmeden uðrar ziyana, 

Mazlumu inciten gülmez be oðul.

Ýster vali olsun isterse kadý,

Bozulacak bir gün aðzýnýn tadý.

Yalan dünya diye konsa da adý,

Nefis, umursamaz, bilmez be oðul.

Ýnsana mahsustur þeref, haysiyet,

Dostluðu yaralar, bozuksa niyet.

Mevla'nýn emrine eyle riayet,

Mizanda haksýzlýk olmaz be oðul.

Gidenlerden ibret alýnmaz ise

Öbür yana azýk, salýnmaz ise 

Ýnsan saðken kadri bilinmez ise

Piþmanlýk hatayý silmez be oðul.

          Mehmet POSTALLI

Saray mý Han mý?

Günlerden bir gün devrin ünlü bilginlerinden biri,  sarayýn kapýsýna geldi. Herkes tarafýndan 

tanýndýðý ve kralýn da hürmet ettiði bir insan olduðu için saraya destursuz girdi. Kral tahtýnda otururken 

içeri girdi. Kral saygýyla ayaða kalktý ve bilgeyi karþýladý. Kral sordu:

- Ne istiyorsun, sana nasýl yardýmcý olabilirim? diye sordu.

Bilge:

- Bu handa uyuyacak bir yer istiyorum, dedi. 

Bu söz karþýsýnda Kral kýzgýnlýlýkla:

- Ama burasý han deðil ki! Burasý benim sarayým, diye karþýlýk verdi.

Bilge tekrar sordu:

- Sorabilir miyim, senden önce kim vardý burada? 

G- KISSADAN HÝSSE
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Kral: 

- Babam vardý, ama o öldü, dedi.

Bilge kiþi tekrar sordu:

- Ondan önce kim yaþýyordu buralarda? dedi.

Kral þaþkýn bir þekilde cevap verdi: 

- Büyük babam yaþýyordu, o da öldü, dedi.

Bilge esas maksadýna ulaþmýþ olmanýn rahatlýðý ile taþý gediðine koyar:

- Demek ki burasý insanlarýn bir süreliðine gelip oyalandýðý ve sonra da terk edip gittiði yermiþ. 

Ben buraya neden han demeyeyim o zaman?” 

Biz Dünyadan Gider Olduk

Biz dünyadan gider olduk.

Kalanlara selam olsun.

Bizim için hayýr dua

Kýlanlara selam olsun.

Ecel Büke belimizi,

Söyletmeye dilimizi,

Hasta iken halimizi

Soranlara selam olsun.

1- Amel defteri nedir? Amel defteri ile flaþ disk arasýnda bir baðlantý kurabiliyor musunuz?

2- Mizan nedir? Dünyada mizan var mýdýr? Adalet binalarýnýn levhasýndaki terazi neyi 

hatýrlatýyor?

3- Þehirlere niçin mobil kameralar kuruluyor? Bu kameralar þehirde yaþayan iyi insanlarý mý yoksa 

suç iþleyen insanlarý tespit etmek için mi kuruluyor?

4- Namaz suresini ezberleyelim.

H- BÝR ÝLÂHÝ 

I - SORULAR
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SIRAT - CENNET

A -  ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - SIRAT NEDÝR

C - SIRAT KILDAN ÝNCE MÝDÝR?

D - CENNET NEDÝR

E - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Asýr Suresi -

F - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Enfal Suresi, 35. Ayet)

G - BÝR ÝLÂHÝ - Ecel Büke Belimizi -

H - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Nice yüzbin krallar, padiþahlar kabri var,

Ölüm vardýr günahlardan aþikar,

Giden bilir yerini, kaçsan ne yazar,

Avunma, avutma kendini ey gafil naçar...

67) El  Muktedir: Dilediðini yapandýr.

68) El  Kâdir: Ýstediðini istediði gibi yapandýr.

69) El  Mukaddim:  Ýstediðini öne alandýr.

Cehennem üzerine kurulmuþ, üzerinden geçilmesi hem çok kolay hem de çok zor olan bir 

köprüdür. Bu köprüden herkes iþlediði iyi amellerin çokluðuna, imanýnýn kuvvetine ve nuruna göre geçer. 

Kâfirler ve kötü amel sahibi mü'minler, bu köprüyü geçemeyip cehennemin içine düþeceklerdir. Kâfirler, 

inançsýzlar orada ebedî olarak kalýrlarken günahkâr mü'minler ise cezalarýný çekip tekrar cennete 

gireceklerdir. Týpký bu dünyada aðýr bir ceza iþleyip müebbed hapis cezasý alan mahkûmlar gibi. Nasýl 

bunlar hayatlarý boyunca ceza evinde kalmak zorunda kalýyorlarsa, inançsýzlar da ebedî cehennem 

hayatýna mahkûm olacaklardýr. Günahkâr mü'minler ise süreli ceza alan mahkûmlar nasýl yýllarýný 

tamamlayýp dýþarý çýkýyorlarsa günahkâr mü'minler de cezasýný çekip cennete kavuþacaklardýr.

Peygamberimiz bu konuda þöyle buyurmaktadýr: “Sýrat köprüsünü geçmek, kiþinin iman nuruna 

baðlýdýr. Kimi göz açýp yumuncaya kadar, kimisi þimþek, kimisi bulut, kimisi yýldýz akmasý kimisi koþu 

meydanýnda seðirten at gibi sýrat köprüsünü geçerler”

Allah dostlarýndan Ebu Ali Dekkak hazretlerine soruldu:

- Efendim sýrat kýldan ince, kýlýçtan keskindir, biliyoruz. Bu ne hâldir? diye soruldu.

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- SIRAT NEDÝR

C- SIRAT KILDAN ÝNCE MÝDÝR?

AÐUSTOS / ÜÇÜNCÜ HAFTA / OTUZ ÝKÝNCÝ GÜN
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Ebu Ali Dekkak hazretleri:

- Elbette bu söz doðrudur. Fakat sýratýn üzerinden geçene göre deðiþir. Bir kimse dünyada ne 

kadar geniþ giderse dünyada Allah'ýn emir ve yasaklarýna aldýrýþ etmezse burada o kadar dar bir 

köprüden geçer, inancý yoksa zaten geçemez. Dünyada Allahu Teâlâ'nýn emir ve yasaklarýndaki inceliðe 

dikkat ederek yaþayan, burada da o kadar geniþ bir köprüden geçer, diyerek duruma açýklýk getirmiþtir.

Hatýr ve hayale gelmeyen maddî ve manevî nimetlerle dolu olan, el'an mevcut bulunan, sekiz 

tabakaya ayrýlmýþ ebedî bir mükâfat yeridir. Mü'minler cennette pek çok nimetlere kavuþacaklardýr. Bu 

nimetlerin en büyüðü de Cenab-ý Hakk'ý görmek ve cemâlini seyretmek nimeti olacaktýr. Bu nimetin 

cennetteki diðer bütün nimetlerden daha tatlý, daha kýymetli ve daha zevkli olduðu rivayetlerde 

belirtilmektedir.

Asr Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Vel asr. Ýnnel insâne lefî husr. Ýllellezine âmenü ve amilüs sâlihâti ve teve savbil hakk'ý. Ve teve 

savbis sabr.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi amel iþleyenler 

ve bir de birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler ziyan içinde deðildirler.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ve bu yüzden de mabed önünde onlarýn tapýnmalarý yalnýzca ýslýk çalmak ve el çýrpmaktan öteye 

gitmemektedir. Siz inanmayanlar!  Azabý tadýn öyleyse, Hakk'ý inatla inkâr etmenizin karþýlýðý olarak.

Ecel Büke Belimizi

Tenim ortaya saçýla,

Yakasýz gömlek biçile,

Bizi bir asan ile vechile,

Yuþanlara selam olsun.

Sala verile kastýmýza,

Gider olduk dostumuza,

Namaz için üstümüze,

Duranlara selam olsun.

D- CENNET NEDÝR?

E- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

F- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Enfal Suresi, 35. Ayet)

G- BÝR ÝLÂHÝ
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1-  Sýrat nedir?

2-  Sýrat kimler için kýldan ince kýlýçtan keskindir?

3-  Cennet kimler içindir ve nasýl bir yerdir?

4-  Namaz suresini ezberleyelim.

H - SORULAR



CEHENNEM - ÝMTÝHAN YERÝ 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- CEHENNEM NEDÝR?

C- DÜNYA BÝR ÝMTÝHAN YERÝ MÝDÝR?

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Asýr Suresi (Tekrar) -

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hac Suresi, 72. Ayet)

F- BÝR ÝLÂHÝ - Ecel Büke Belimizi -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Nefsine uyanlar, Allah‘tan korkmayanlar

Kime güveniyorsun, ateþe gitmemek için

Doðru yolu unutup, haktan kaçanlar,

Bu haram lokmalar, hýrslar ne için?

70) El  Muahhir:  Ýstediðini sona erdirendir.

71) El  Evvel: Evveli olmayandýr.

72) El  Âhir: Sonrasý olmayandýr.

Bütünüyle kâfirler için yaratýlmýþ,  günahkâr olan mü'minlerin de gireceði yedi tabakaya ayrýlmýþ 

sonsuz azap yeridir.

Her dinde mükâfat ve ceza fikri vardýr. Cennet ve cehennem gerçeði bu fikrin müþahhas (somut) 

þekilde ifadesidir. Zira din, insanlar içindir. Mükâfat ve ceza fikri ise insanýn yaratýlýþýnda var olan bir histir. 

Ýnsanýn gönlünden bu hisleri kazýyýp atmak mümkün deðildir. Kudret eli insaný, hazzý sever ve elemden 

kaçar týynette (huyda) yaratmýþtýr. Mükâfat insandaki hazzý arama meylinin, ceza da elemden kaçma 

yaratýlýþýnýn cevabýdýr.

Kaldý ki dindarlarýn yüksek tabakadakileri, dini vazifelerini yerine getirirken asla mükâfat (ödül) ve 

mücazat (ceza) fikri içinde deðildirler. Takva derecesindeki bir mü'min için iyilik ve adalet, Allah'ýn emridir. 

Bunu yerine getirmek ise sýrf kulun “Halýk”ýna (Yaratýcýsýna) kulluk vazifesidir. Zulüm ve kötülük de Allah'ýn 

yasak ettiði hareketlerdir. Bunlardan kaçýnmak da kulun vazifesidir. Dindar kiþiler yaptýklarýný sýrf Allah'ýn 

rýzasýný kazanmak için yaparlar. Baþka türlü yaptýðý takdirde “Ýþe riya karýþýr ve amelleri boþa gider.” 

anlayýþý içindedirler. Dindarlar kýldýðý namazýn, tuttuðu orucun, verdiði sadakanýn mükâfatýný beklemez ve 

bunu aklýna bile getirmez.

Evet, dünya tam bir imtihan yeridir. Bu dünyada insanlar bile bir makama getirilirken gerek yazýlý, 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- CEHENNEM NEDÝR?

C- DÜNYA BÝR ÝMTÝHAN YERÝ MÝDÝR?

AÐUSTOS / ÜÇÜNCÜ HAFTA / OTUZ ÜÇÜNCÜ GÜN
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gerekse mülakat olarak bir seri sýnavdan geçirilmektedir. Sýnavsýz üniversiteye, imtihansýz devlet 

memuriyetine girmek mümkün deðildir. Hatta bir fabrikaya iþçi olarak girmek istediðinizde bile fabrikanýn 

insan kaynaklarý sizi bir sýnamadan geçirir.

Asr Suresi (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Vel asr. Ýnnel insâne lefî husr. Ýllellezine âmenü ve amilüs sâlihâti ve teve savbil hakk'ý. Ve teve 

savbis sabr.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi amel iþleyenler 

ve bir de birbirlerine hakký ve sabrý tavsiye edenler ziyan içinde deðildirler.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ayetlerimiz açýk açýk kendilerine okunduðunda, kâfirlerin suratlarýnda hoþnutsuzluk sezersin. 

Onlar, kendilerine ayetlerimizi okuyanlarýn neredeyse üzerlerine saldýrýrlar. De ki: 'Size bundan (bu öfke ve 

huzursuzluðunuzdan) daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem!' Allah onu kâfirlere (ceza olarak) bildirdi. 

O, ne kötü bir sondur.

Ecel Büke Belimizi

Âþýk odur Hakk'ý seve,

Hakk derdine kýla deva,

Bizim için hayýr dua

Kýlanlara selam olsun.

Derviþ Yunus söyler sözü,

Yaþ dolmuþtur iki gözü,

Bilmeyen ne bilsin

Bilenlere selam olsun.

1- Cehennem nasýl bir yerdir? Kimler içindir?

2- Ceza evleri nasýl bir yerdir?  Oraya kimleri, kimler gönderir?

3- Siz þu anda ceza evinde mi olmak istersiniz, yoksa dýþarýda özgürce mi yaþamak istersiniz? 

Ahirette nerede olmak istersiniz?

4- Dersinize çalýþmadan ve yeterli not almadan sýnýf geçmeniz mümkün mü?

5- Girdiðiniz sýnavlarla, ahiretteki sýnav arasýnda bir bað kurun.

D  Günün Ezberlenecek Namaz Suresi

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Hac Suresi, 72. Ayet)

F- BÝR ÝLÂHÝ 

G - SORULAR
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AHÝRET HAYATI

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - HAVZ-I KEVSER NEDÝR?

C - ÞEFAAT NEDÝR?

D - Günün Ezberlenecek Namaz Suresi - Kadir Suresi -

E - Bir Ayet Meali Öðrenelim (Abese Suresi, 34. 35. 36. 37. Ayetler)

F - BÝR ÝLÂHÝ - Þol Cennetin Irmaklarý -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Kapýlardan geçerken kimi bildi, kimi sustu,

Her gönüle nakýþlar inceden dokundu,

O gün geldi hesaplar bir bir soruldu,

Kimi neþe ile geçti, kimi soldu...

73) Ez  Zâhir:  Görünendir.

74) El  Bâtýn: Gizli olandýr.

75) El  Vâlî: Ýþi yürütendir.

Mahþer günü Allahu Teâlâ'nýn Peygamberimize ihsan buyurduðu gayet büyük bir havuzdur. Suyu 

pek tatlý, berrak ve ferahlatýcýdýr. Salih mü'minler bu sudan içecek, mahþerin dehþetinden meydana gelen 

hararetlerini bununla gidereceklerdir.

Ahiret günü bir kýsým günahkâr mü'minlerin affedilmesi ve itaatli mü'minlerin de daha yüksek 

mertebelere ermeleri için Peygamberimizin ve diðer Allah dostlarýnýn Allahu Teâlâ'dan niyaz ve istirhamda 

bulunmalarýdýr.

Peygamberimiz (S.A.V.), sair peygamberlere verilmemiþ büyük bir þefaatin sahibidir. Bu büyük 

þefaatini mahþer günü insanlara ait muhakeme ve muhasebenin bir an evvel yapýlmasý, insanlarýn 

mahþerin dehþetinden bir an önce kurtulmalarýnýn temini yolunda kullanacaktýr.

Kadir Suresi

Bismillahirrahmanirrahim 

Ýnnâ enzelnâhü fî leyletü'l - kadr. Ve mâ edrake mâ leyletü'l - kadr. Leyletü'l  kadr, hayrun min el fi -

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- HAVZ-I KEVSER NEDÝR?

C- ÞEFAAT NEDÝR?

D- Günün Ezberlenecek Namaz Suresi 

AÐUSTOS / ÜÇÜNCÜ HAFTA / OTUZ DÖRDÜNCÜ GÜN
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þehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhê bi-izni Rabbihim min külli emr. Selâm! Hýyâ hattâ matla'ýl fecr.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Biz onu (Kur'an-ý Kerîm'i) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduðunu sen bilir misin? 

Kadir gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail) her iþ için iner 

dururlar. O gece esenlik doludur. Tâ fecrin doðuþuna kadar.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ýþte o gün kiþi kardeþinden, annesinden, babasýndan eþinden ve çocuklarýndan kaçar. O gün 

herkesin kendine yetip artacak derdi vardýr.

- Týk týk týk!

- Kim o?

- Hazýrlan, gidiyoruz.

- Nereye gidiyoruz?

- Sýran geldi, gerçek evine gidiyoruz

- Gerçek ev mi? Sen...  yoksa?

- Evet, haydi gidelim.

- Dur bir dakika. Yarým kalmýþ bir sürü iþim var.

- Ýþ yarým kalmaz, birileri tamamlar. Oyalanma!

- Çocuklar pek küçük, bari vedalaþaydým.

- Sen olmadan da onlar büyür. Haydi bekliyorlar.

- Bekliyorlar mý? Onlar da kim?  

- Gidince görürsün.

- Anladým ama kalbini kýrýp gönlünü almadýklarým, iyiliðini görüp, karþýlýðýný vermediklerim var. 

Borçlu gitmek istemiyorum, bana bir fýrsat ver.

- Bunu zamanýnda düþünseydin.

- Zamanýnda mý?

- Evet.

- Ama ben daha henüz çok gencim, daha zamaným var zannediyordum.

- Hepiniz aynýsýnýz. Zaman dediðin içinde bulunduðun andýr. Dün yok, yarýn ise meçhul.

- Keþke, keþke.

- Tamam, sus, devam etme! Bugünü yaþarken hep yarýn var gibi davrandýn. Neyse, bu sana bir 

uyarýydý. Þimdi gitmiyoruz; ama þunu iyi bil ki her an gidebiliriz. Bir daha geldiðimde arkanda piþmanlýk 

olmasýn, keþkeler kalmasýn.

1- Havz-ý Kevser nedir, nerede bulunur?

2- Þefaat nedir?

3- Peygamberimiz kendine ümmet olarak yaþayanlara nasýl yardým edecek?

4- Kadir Suresini ezberleyim. 

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Abese Suresi, 34. 35. 36. 37. Ayetler)

Azrail'in Ziyareti

H- SORULAR
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DUA VE TEVEKKÜL

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - DUA NEDÝR?

C - DUA EDERKEN DÝKKAT EDECEÐÝMÝZ HUSUSLAR

D - DUA ÝÇÝN BELLÝ BÝR ZAMAN VAR MIDIR?

E - TEVEKKÜL NEDÝR?

F - Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Bakara Suresi, 201. Ayet -

G - Bir Dua Öðrenelim

H - BÝR ÝLÂHÝ - Ay Doðdu Üzerimize -

I  - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

76) El  Müte'âlî: Aklýn aldýðý her þeyden yücedir.

77) El  Berr: Kullarýna iyiliði bol olandýr.

78) Et  Tevvâb: Tövbeleri kabul edendir.

82) Mâlikü'l  Mülk: Mülkün ebedî sahibidir.

Sen Duyarsýn

Fýsýltýlý sesleri

Kalpteki hevesleri

En zayýf nefesleri

Sen duyarsýn Allah'ým

Göðün gürültüsünü

Suyun þýrýltýsýný

Dua mýrýltýsýný

Sen duyarsýn Allah'ým

Arýlar ne söylese

Kuþlar niyaz eylese

Bir çocuk “Allah” dese

Sen duyarsýn Allah'ým

Dua, isteme, yalvarma ve çaðýrma anlamlarýna gelir. Bir kimsenin kendisi veya mü'min kardeþi 

hakkýndaki bir arzusunu, aç bir adamýn iþtahlý olduðu bir zamanda yiyecek istemesi gibi yalvararak Allahu 

Teâlâ'dan istemek. Allah, Kur'an-ý Kerîm'inde mealen þöyle buyurmaktadýr: 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- DUA NEDÝR?

AÐUSTOS / ÜÇÜNCÜ HAFTA / OTUZ BEÞÝNCÝ GÜN
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“Bana (halis kalp ile) dua ediniz. Duanýzý kabul ederim. (Mü'minun Suresi, 60. Ayet)

“Öyle ise siz beni (ibadetle) anýn ki ben de sizi anayým. Bana þükredin, sakýn nankörlük etmeyin. Ey iman 

edenler! Sabýr ve namaz ile Allah'tan yardým isteyin; çünkü Allah, muhakkak sabredenlerle beraberdir. 

(Bakara Suresi, 152. 153. Ayetler)

“Kullarým sana, beni sorduðunda (söyle onlara) ben onlara çok yakýným. Bana dua ettiði vakit dua 

edenin dileðine karþýlýk veririm. O halde (kullarým da) benim davetime uysunlar ve bana inansýnlar ki 

doðru yolu bulalar.” ( Bakara Suresi, 186. Ayet)

Peygamberimiz de Hadis-i Þeriflerinde þöyle buyurur: 

“Allahu Teâlâ'yý unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.”

Dualarýmýz kabul olmuyor veya yerine ulaþmýyor diye katiyen þüphe içine girmeyeceðiz.  Nasýl 

çektiðimiz telgraflar, attýðýmýz mektuplar, gönderdiðimiz mailler yerine varýyorsa “alo” dediðimizde 

sesimiz dünyanýn en uzak yerine 

gidiyorsa yaptýðýmýz dua da anýnda 

Rabbimize ulaþmaktadýr. Dileðimizin 

o l u p  o l m a m a s ý  b i z i  k a t ' i y e n  

umutsuzluða düþürmemelidir. Nasýl 

doktora gittiðimizde doktor istediðimiz 

ilacý yazmayýp derdimize göre ilaç 

yazýyorsa Allah da bizim için hayýrlý olaný 

takdir eder. O anda istediðimiz bizim 

hayrýmýza olmayabilir. Ýnsanýn çoluk 

çocuðuna ve yakýnlarýna kýzdýðýnda 

aðzýndan çýkan beddualarý düþünün. 

Bunlar tecelli ettiðinde o insanýn 

sonunda duyacaðý piþmanlýðý düþünün. 

Onun için Cenab-ý Hak Bakara 

Suresinin 216. Ayet inde,  “ . . .  

Mümkündür ki nefret ettiðiniz bir þey 

sizin için iyi olabilir ve yine mümkündür 

ki hoþlandýðýnýz bir þey de sizin için kötü 

olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.” 

buyurmaktadýr.

 Yaptýðýmýz dualarý, bu Ayet-i Kerîme'yi dikkate alarak yaparsak çok arzu ettiðimiz þeylerin 

zamanla bizim için kötü olarak sonuçlandýðýný, arzu etmediðimiz þeylerin de bizim hayrýmýza tahakkuk 

ettiðini görürüz. Hiçbir zaman duadan umudumuzu kesmeyeceðiz.

Sonuç olarak dua, ibadetin özüdür. Allah ile kul arasýnda sýmsýký bir bað kurar. Allah, kalplerimizde 

tuttuðumuz gizli sýrlarýmýzý bildiði gibi en çaresiz, yardýma en muhtaç olduðumuz anlarda da bizi görür, 

sesimizi iþitir ve sýkýntýlarýmýzý gidererek bize yardým eder. Allah kullarýnýn sýkýntýya uðramasýný hiç istemez. 

Nitekim yine Kur'an-ý Kerim'de “Ýnsanlarýn baþýna gelenlerin çoðu kez kendi elleriyle yaptýklarýndan 

geldiðini,” beyan etmektedir. Bizlere düþen içtenlikle Rabbimize yönelmek, gönülden ona dua etmektir. 

Gizli açýk her þeyi bilen Rabbimiz, insanlarýn dýþ görünüþlerine deðil, kalplerine bakar.

* Duada acele etmemeli ve umutsuzluða düþmemelidir. Çünkü istediðimiz þeyin hayrýmýza olup 

olmayacaðýný bilemeyiz.

C- DUA EDERKEN DÝKKAT EDECEÐÝMÝZ HUSUSLAR
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*  Allah'ýn razý olmayacaðý günah bir iþi istememeliyiz.

*  Baðýrýp çaðýrmadan âdeta yüreðimizin derinliðinden fýsýltý ile duamýzý yapmalýyýz.

* Duanýn belli bir zamaný yoktur. Her gün ve günün her anýnda birkaç dakikalýk da olsa hiçbir 

þey söylemeden Allah'ý düþünmekle dimaðýmýzý ona açmýþ oluruz.

* Kafamýzda olan problemi ve sýkýntýmýzý günlük dilimizle sesli veya sessiz olarak Rabbimize 

arz edebiliriz.

* Duada mutlaka istemek þart deðildir. Allah'ýn bize bahþettiði nimetler ve yaptýðý yardýmlar için 

þükran duygularýmýzý arz ederiz.

* Dua ederken yakýnlarýmýzý ve sevdiklerimizi de duada zikredebiliriz.

* Dua ederken dimaðýmýzda olumsuz düþüncelere yer vermemeliyiz.

* Duada Allah'ýn verdiklerine þükredip vereceklerine de razý olmalýyýz.

* Sevmediðimiz insanlarýn da ýslahý için dua edebiliriz. Kin, ihtiras, hasetlik, manevî gücün 

çýkmasýna engeldir.

KÝMLERÝ SEVMEZ

1- Tövbe edenleri sever 1- Günahlarýnda ýsrar edenleri

2- Ýyilik yapanlarý sever 2- Bozguncularý

3- Adaletli olanlarý 3- Zalimleri

4- Emirlerini yerine getirenleri 4- Kendisine karþý gelenleri

5- Yasaklarýndan kaçanlarý 5- Haddi aþanlarý

6- Alçak gönüllü olanlarý 6- Kibirli olanlarý

7- Cömert olanlarý 7- Cimrileri

8- Doðru olanlarý 8- Yalancýlarý

9- Sabýrlý olanlarý 9- Sabýrsýzlarý

10- Kulluk yapanlarý 10- Kulluk yapmayanlarý

Allah'a Þükür

Annem için Allah'ým,

Babam için Allah'ým,

Senin bana verdiðin

Her þey için Allah'ým.

Þu güzel çiçek için

Uçan kelebek için

Yediðim ekmek için

Sana þükür Allah'ým.

Bembeyaz karlar için

Kýrmýzý narlar için

Yeþil baharlar için

Sana þükür Allah'ým.

D - DUA ÝÇÝN BELLÝ BÝR ZAMAN VAR MIDIR?

YÜCE ALLAH (C.C.)                                  YÜCE ALLAH (C.C.)

KÝMLERÝ SEVER
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Tevekkül,  güvenmek demektir. Ama nasýl güvenmek?  Bir hedefe ulaþmak için gerekli olan 

maddî ve manevî sebeplerin hepsine yapýþtýktan ve yapacak bir þey kalmadýktan sonra Allah'a dayanýp 

güvenmek ve ondan ötesini Allah'a býrakmaktýr. Mesela, bir çiftçi zamanýnda tarlasýný sürecek, gerekli 

imarý yapacak, en iyi tohumu atacak, sulayacak ve zararlý bitkilerden tarlasýný arýndýrýp ilaçlayacak, 

gübresini verecek. Ondan sonra da iyi ürün vermesi için Allah'a güvenip dayanacak ve sonucu 

bekleyecektir. Yine bir öðrencinin de dersine çalýþarak sýnava hazýrlanmasý gibi. Tarlaya gerekli imar 

yapmadan, derse düzenli ve zamanýnda çalýþmadan Allah'a tevekkül etmek, miskinlikten öte bir þey 

deðildir.

Tevekkül,  Müslümanlarýn kadere olan inançlarýnýn bir sonucudur. Bu inanç tembellik, miskinlik ve 

gerilik deðildir. Bilakis Allah'a güvenerek gereken azmi göstererek çalýþarak gerekli alýn teri dökerek 

sonucu Allah'tan beklemektir. Kur'an-ý Kerîm'de Tevekkül anlayýþý þöyle buyrulur. “Bir kere azmettin mi (iþin 

gereklerini yerine getirdin mi) artýk Allah'a güven! (O'na dayan) Muhakkak Allah, tevekkül edenleri sever. 

(Âl-i Ýmran Suresi, 159. Ayet)

Bismillahirrahmanirrahim 

Ve minhüm men yegûlü Rabbenâ âtinâ fîd - dünyâ haseneten ve fîl âhireti haseneten ve gýnâ 

'azâbe'nnâr. 

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi Rahmetinle cehennem 

azabýndan koru.

Allah'ým, acizlikten, üzüntü ve tasadan, iþsizlikten, insanlar arasýnda küçük düþmekten sana 

sýðýnýrým.

Mani

Bugün bugün derken yarýnlar geldi.

Yarýnlar içinde sorunlar geldi.

Biz dönelim derken torunlar geldi.

Ýhmal içinde geçti serap gibi yýllar,

Böyle geldi böyle geçti heba edilen yýllar.

Dua

Allah'ým, sevdiklerinle karþýlaþtýr,

Sevmediklerinden uzaklaþtýr,

Allah'ým sevdiðin iþleri yaptýr,

Sevmediðin iþlerden uzaklaþtýr,

Allah'ým bizi nimetine erenlerden eyle,

Ya Rabbi yolunu þaþýrandan sapanlardan eyleme. Âmin

Dua

Allah'ým,

E- TEVEKKÜL NEDÝR?

F- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Bakara Suresi, 201. Ayet -

G - Bir Dua Öðrenelim
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Gideni ferahlat,

Kalaný ferahlatlat,

Geleni ferahlat,

Gelirken ayaðý tökezleyeni ferahlat, 

Hayýr iþleyenleri ferahlat,

Hayýr isteyenleri ferahlat, amin..

Dua

Rabbim bir insaný koy kalbime, ama o insan Senin de sevdiðin bir insan olsun ve beni öyle bir 

insana sevdir ki o insanýn kalbinde Sen olasýn, ki o insanýn kalbinde Seni bulayým. Âmin.

Allah'ým!

Günahlarýmý, 

Bilgisizlik yüzünden yaptýklarýmý,

Haddimi aþarak iþlediðim kusurlarýmý,

Benden daha iyi bildiðin bütün suçlarýmý baðýþla! Âmin

Allah'ým,

Ciddi veya þaka yollu yaptýklarýmý, 

Yanlýþlýkla veya bilerek iþlediðim günahlarýmý affeyle. 

Bütün bu kusurlarýn bende bulunduðunu itiraf ederim. Âmin.

Allah'ým,

Þimdiye kadar yaptýðým, 

Bundan sonra yapacaðým,

Gizlediðim ve açýða vurduðum, 

Ölçüsüz bir þekilde iþlediðim,

Ve benden daha iyi bildiðin günahlarýmý affeyle!

Öne geçiren de Sen, geride býrakan da Sensin.

Senin gücün her þeye yeter. Âmin.

Allah'ým!

Fayda vermeyen ilimden, 

Ürpermeyen kalpten, 

Doymayan nefisten, 

Kabul edilmeyen duadan sana sýðýnýrým. Âmin

Allah'ým!

Senden iþimde sebatý diliyorum. 

Doðru yolda azim istiyorum.  Âmin …

Sen'den nimetine þükretmeyi 

Ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Âmin

Ýbni Mace ,Ebu Davut ve Tirmizii'de Belirtildiðine göre Peygamberimiz : Üç kiþinin duasý kabul 

olunur buyuruyor. 1- Anne babanýn, 2- Mazlumun 3- Yolcunun ( Misafirin). Çünkü bu kiþiler,  dualarýnýn  

kabulü için   dillerinin yanýna gönüllerini de katarlar.

Dilimizle  yaptýðýnýz duaya gönlünüzün de katýlmasý için mananýn bilinmesi gerekir. Bu nedenle  
dilimizle yaptýðmýz  dualarýmýzý gönlümüzün de terennüm etmesi gerekir.  
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DUA

Tenimize can veren Allahýmýza hamdolsun.Canýmýza can katan havayý, tüplerle satýlmasýna izin 
vermeden, her yere bol miktarda çiçek kokularýyla gönderen Rahmanýmýza þükürler olsun. Yanan 
ciðerlerimizi su ile söndüren, acýkan midelerimizi topraktan çýkardýðý sayýsýz nimetlerle doyuran 
Razzak'ýmýza senalar olsun. AMÝN

.DUA

Allah'ým, canýmýz sana, tenimiz kýbleye yönelsin. Ýþlerimiz toplu olsun, aþlarýmýz tatlý olsun. Günah 
kirlerimizi rahmetinle temizle. Muhabbetimiz, Kur'an-ý Kerim ve Muhammet Mustafa üstüne olsun. 
Ýþlerimizin önü iman, sonu iman, en sonumuz en hayýrlý an olsun. AMÝN

.DUA

Rabbimiz, az verip þaþýrtma, çok verip taþýrtma. Allah'ým, gözümüz hep aydýn olsun, gönlümüz 
nur ile dolsun, yolumuz hep sýratý müstakîm olsun. Allah'ým, aklýmýz baþýmýzda olarak, gözümüz görerek, 
kulaðýmýz duyarak, dilimiz zikrini söyleyerek ölmek istiyoruz, nasip et!  AMÝN

Bizi bize býrakma. Yaratýlmýþlarýn þerrinden bizi koru. Düþmanýmýzý güldürme, dostlarýmýzýn baþýný 
eðdirme. Sapmaktan, saptýrmaktan bizi koru. Hayatýmýz mutlu, geleceðimiz umutlu olsun AMÝN

DUA

Kötülere uzak, iyilere yakýn eyle. Ýþimizi daðýtma, baþýmýzý aðrýtma. Ýçimizi dýþýmýzý bir ve nur eyle. 
Akýllý, imanlý, bilgili, tatlý dilli, güler yüzlü eyle. Yiðitlerimiz gür, insanlarýmýz özgür olsun. Gözlerimizi, 
kulaklarýmýzý, gönüllerimizi bütün güzelliklere açýk eyle. AMÝN

DUA

Gönlümüzde takva, dilimizde hikmet, huyumuzda vefa ve sadakat olsun. Yolumuz Hak, 
yaþamýmýz adalet, önderimiz Muhammed olsun. AMÝN

Dalaletten hidayete, cehaletten hikmete, fakirlikten servete çýkar bizi. Küsleri barýþtýran, ayrýlarý 
kavuþturan, ülkeleri birleþtiren eyle. Ýyiliði emreden, kötülüðü yasaklayan, mümin ve muhlislerden eyle.

Ýyiliðe de kötülüðe de sabredenlerden eyle.  Her halinde þükredenlerden eyle.AMÝN

Allah'ým, bizi bize býrakma. Sen'den Sana sýðýnýrýz. Bizi, düþmanýn gözünde büyük, kendi gözümüzde 
küçük eyle. Kibirli kýlma.Allah'ým, Müslümanlarýn kalplerini barýþtýr. Sevgi ver ve sevgilerini yarýþtýr.  Bizi 
doðru yola ulaþtýr. Allah'ým, seni sevmek ve sevilmek istiyoruz. Seni seven Resulü'nü ve bütün kullarýný 
sevmek ve sevilmek istiyoruz.

DUA

Seni sevenleri sevdir, sevmeyenlerin kalbine de sevgi indir. Allah'ým, acizlikten, tembellikten, 
korkaklýktan, cimrilikten, bunamaktan, yatalak olmaktan, katý kalplilikten, gafletten, zilletten, fakirlikten, 
kâfirlikten, münafýklýktan, þöhretten, gösteriþten, þehvetten, her türlü hastalýktan sana sýðýnýrýz. Allah'ým, 
dinimizde dünyamýzda, ailemizde, malýmýzda, canýmýzda, tenimizde iffet ve afiyet isteriz. AMÝN

DUA

Çocuklarýmýzý gözümüzün nuru eyle.  Ýki dünyamýzý güzel eyle. Müslüman olarak ölmeyi nasip 
eyle. Allah'ým, Kur'an'la yaþamayý, imanla ölmeyi, Cennette Rasülünle komþu olmayý nasip eyle.  
Annemiz, babamýzla ve tüm sevdiklerimizle birlikte bizi  cennetinde haþýr  eyle. AMÝN

I- SORULAR

1-  Dua nedir? Kime dua yapýlýr? Kimlerin Duasý Kabul Olunur?

2-  Dua için belli bir zaman var mýdýr?

3-  Duada dikkat edeceðimiz hususlar nelerdir?

4- Tevekkül nedir ve nasýl tevekkül yapýlmalýdýr?
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HURAFELER - BATIL ÝNANÇLAR

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - HURAFE

C - DÝNÝMÝZDE BATIL OLAN ÝNANÇLAR

D - Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Yunus Suresi, 62. 63. Ayetler - 

E - Bir Ayet Öðrenelim (Bakara Suresi, 152. 153. Ayetler)

F - BÝR ÝLÂHÝ - Ay Doðdu -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Herkes bir mana yüklüyor herþeye, 

Tencere isi, kedinin rengi, gecenin bilmem nesi,

Kimse ulaþmak istemiyor asýl gerçeðe,

Bazýsý kulak dolmasý, bazýsý kendi gerçeði...

79) El  'Afüvv: Baðýþlayýcý olandýr.

80) El  Müntekim: Suçlularý cezaya çarptýrandýr.

81) Er  Raûf: Suçlularý esirgeyen, acýyandýr.

Dine, fenne, akla uymayan sözler ve iþlerdir. Ýslam dini, bütün hurafelerden, efsanelerden 

temizlenmiþ olan, yalancýlýðý reddeden, insanlarý günahkâr deðil, bilakis Allah'ýn kulu olarak kabul eden, 

onlara hayatta çalýþma ve iyi yaþama imkânýný veren, bedenin ve ruhun temizliðini emreden bir dindir. 

Dinimizde en büyük günahlardan biri de þirktir. Þirk, Allah'a baþkalarýný ortak koþmaktýr. Yani 

Allah'tan baþkasýndan yardým beklemek ve yardým ummaktýr. Bu, insan olabilir, ölen insan olabilir, bir aðaç 

veya türbe olabilir. Ölen insanlardan yardým istemek sakýncalýdýr. Ancak bunlarýn kabirlerini ziyaret 

ettiðimizde üç ihlâs,  bir fatiha okur ve ruhlarýna baðýþlarýz. Sonra da þöyle deriz. “Allah'ým burada yatan 

senin razý olduðun ve senin rýzaný kazanan kullarýndan ise bizi de onun þefaatine nail eyle!” diye niyazda 

bulunabiliriz. Ancak ondan dünyalýk istemek, çocuk istemek, onun adýna kurban kesmek, onun kabrine 

doðru namaz kýlmak sakýncalýdýr.

Þimdi dinimizde sakýncalý olan bazý batýl inançlarý belirtelim:

*Aðaçlara çaput baðlama hurafesi, biz Türklerin eski dinimiz olan Þamanizm'den 

kaynaklanmaktadýr. Þamanizm'e göre her daðýn, gölün,  ýrmaðýn ve büyük aðaçlarýn birer ruhu vardýr ve 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- HURAFE

C- DÝNÝMÝZDE BATIL OLAN ÝNANÇLAR

AÐUSTOS / DÖRDÜNCÜ HAFTA / OTUZ ALTINCI GÜN
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ölen insanlarýn ruhlarý da buralarda konaklamaktadýr. Bu ruhlarýn kendilerini ve Türk yurdunu koruduðuna 

inanýrlardý. Þaman inancýna göre bu ruhlar, koruma iþinden dolayý kiþilerden kurban istemektedirler. 

Ýnanýþa göre bu ruhlar kanaatkârdýrlar ve onlarý bir çaput, bir tutam at kýlý,  kesilen kurban veya akýtýlan bir 

miktar kan ile memnun olurlardý. Türkler Müslüman olduktan sonra da bu âdetlerini tamamen 

býrakmamýþlar, evliyadan saydýklarý kiþilerin mezarlarýna, orada bulunan aðaçlara veya bazý kaya 

parçalarýna çaput baðlamak suretiyle eski âdetlerini sürdürmüþlerdir. Hâlbuki bu tür þeyler Ýslam dinine 

göre taban tabana zýt olan inanýþlardýr.

* Halk arasýnda  “göz deðmesi, göze gelme” diye adlandýrýlan bir “nazar” inancý vardýr ki 

Peygamberimizin “Nazardan Allah'a sýðýnýn! Çünkü nazar (göz deðmesi) gerçektir.” (Buharî, týb, 36 / Ýbni 

Mace, 2 / 1159) Hadis-i Þerifindeki ifadesiyle nazarýn gerçek olduðu anlaþýlmaktadýr. Günümüzde nazarýn 

etkisinden korunmak üzere bazý tedbirlere baþvurulmaktadýr. Bu tedbirlerin dine dayalý bir aslý olmamakla 

beraber bunlarýn hepsi birer hurafedir. Korunma tedbirleri olarak çocuklara at, dana, inek, vb. hayvanlara 

ev, dükkân, otomobil gibi eþyalara nazar boncuðu, at nalý, üzerlik otundan yapýlan kolyeler takýlmaktadýr. 

Nazardan kurtulmak için kurþun döktürmek, çeþitli nazar boncuklarý, diþ, kemik, týrnak, gibi nesneleri 

takmak dini açýdan mahzurludur.  

Yine halk arasýnda görülen yaygýn hurafelerden bazýlarý da þöyledir:

* Gece ev süpürülürse fakirlik gelir, 

* Cuma akþamý ev süpürülürse meleklerin kanadýný kýrýlýr,

* Gece týrnak kesilirse ömür kýsalýr, 

* Baþý aðrýyan kadýn, yazmasý ile camiyi süpürünce baþýnýn aðrýsý gider,

* Baykuþun ötüþü, köpeðin ulumasý uðursuzluk sayýlýr,

* Yýldýznameye baktýrmak, 

* Fal açtýrmak, 

* Türbelerde mum yakmak, 

* Kurþun dökmek veya döktürmek, v.b. gibi.

Bütün bu ve benzeri inanýþ, davranýþ, yaþayýþ ve alýþkanlýklar dinimizde olmayan inanýþlardýr. 

Bunlarýn dinimizde yeri olmadýðý gibi dinimiz bunlarý kesinlikle yasaklar.

Bismillahirrahmanirrahim 

Alâ inne evliyâ Allahi Lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahzenûn. Ellezine âmenü ve kânü yettegûn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Biliniz ki Allah'ýn dostlarýna korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip de takvaya 

ermiþ olanlardýr.

Bismillahirrahmanirrahim 

Fezkûrûni ezkurküm veþkûrûlî ve lâ tekfûrûn. Yâ eyyühellezine âmenûs te'înü bissabrî vessalâh. 

Ýnnallahe meâs sâbirîn.

Manasý 

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým 

Öyle ise siz Beni (ibadetle) anýn ki ben de sizi anayým. Bana þükredin, sakýn Bana nankörlük 

etmeyin.

D- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti -Yunus Suresi, 62. 63. Ayetler-

E- Bir Ayet Öðrenelim (Bakara Suresi, 152. 153. Ayetler)
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Ey Resûl sana söz verdik.

Sözümüzden ayrýlamayýz.

Ey esen Güneþ yýldýzý,

Senin aþkýnla doluyuz.

Ey bizden seçilen elçi,

Yüce bir davetle geldin.

Sen bu þehre þeref verdin,

Ey Sevgili hoþ geldin.

1-  Hurafe nedir?

2-  Çevrenizde batýl inançlar var mýdýr? Gördüklerinizi söyleyiniz.

3-  Batýl inançlarýn kaynaðý nedir? Sizin batýl inancýnýz var mý?

4-  Ayet meallerini ve Allah'ýn güzel isimlerini öðrenelim.

F- BÝR ÝLÂHÝ - Ay Doðdu -

G- SORULAR

Leornada Vinci “ Son akþam yemeði isimli resmini yapmayý düþündüðünde büyük bir güçlükle 
karþýlaþtý. Ýyi'yi Ýsa'nýn bedeninde, Kötü'yü de Ýsa'nýn arkadaþý olduðu ve son akþam yemeðinde ona ihanet 
etmeye karar verdiði söylenen Yahuda'nýn bedeninde tasvir etmek zorundaydý. Resmi yarým býrakýp bu iki 
kiþiye model olarak kullanabileceði birilerini aramaya baþladý.  Bir koronun verdiði konser sýrasýnda 
koradakilerden birinin temiz yüzlü ve çok yakýþýklý olduðunu görerek Ýsa tasvirine çok uyduðunu düþündü. 
Onu poz vermesi için atölyesine davet etti. Ve onun resmini çizdi. Aradan üç yýl geçti  “  Son Akþam 
Yemeði” için çirkin surat olarak tasvir edeceði Yahuda'nýn yerine çirkin bir insan suratý bulamýyordu. 
Kilisenin kardinali ise durmadan Leorna da Vinci'yi sýkýþtýrmaya baþlamýþtý. Günlerce aradýktan sonra 
Leornada vaktinden önce yaþlanmýþ genç bir adam buldu. Paçavralar içindeki bu adam sarhoþluktan 
kendinden geçmiþ bir durumda kaldýrým kenarýna yýðýlmýþtý. Leornada yardýmcýlarýna adamý güçlükle de 
olsa kiliseye taþýmalarýný söyledi. Çünkü resim çizecek zamaný kalmamýþtý. Kilise'ye varýnca yardýmcýlarý 
adamý ayaða diktiler. Zavallý adam baþýna gelenleri bir türlü anlamamýþtý. Leornada adamýn yüzünde 
görülen inançsýzlýðý, günahý,  bencilliði resme geçiriyordu.  Leornada  iþini bitirdiðinde  o zamana kadar  
sarhoþluðun etkisinden ayýlan  adam gözlerini açtý ve karþýsýndaki harika  Ýsa resmini görünce, þaþkýnlýk  
ve hüzün  dolu bir sesle  þöyle dedi:

“Ben bu resmi daha önce gördüm.”
“Ne zaman?” diye sordu Leornada Vinci de þaþýrmýþtý.
“ Üç yýl önce “ dedi adam. “ Elimde avucumda olaný kaybetmeden önce. O sýralarda bir koroda 

þarký söylüyordum,  bir ressam beni Ýsa'nýn yüzü için modellik yapmak üzere davet etmiþti.
Ýyi ve kötünün yüzü aynýdýr. Her þey insanýn tercihine, yoluna çýkanlarýn durumlarýna ve ne zaman 

çýktýklarýna kimlerle arkadaþlýk yaptýklarýna baðlý. Anne-baba kardeþlerimizi seçme iradesine sahip 
deðiliz. Çünkü Onlar Allah vergisidir. Ama iyi veya kötü arkadaþ seçimi kendi tercihimize baðlýdýr. 
Seçeceðimiz arkadaþýmýzýn kiþiliðimiz ve geleceðimiz üzerinde olumlu ve olumsuz etkisi olacaðýný asla 
unutmayalým.

Ýyi Ýle Kötünün Resmi
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MUSKA - TILSIM - SÝHÝR - BÜYÜ

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - MUSKA ve TILSIM

C - SÝHÝR ve BÜYÜ

D - BÜYÜ BOZMA

E - ÝSLÂM ve SÝHÝR

F - SÝHÝR ve BÜYÜDEN KORUNMA

G -Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti  -Ayete'l Kürsî-

H - BÝR ÝLÂHÝ - Gururlanma -

I  - SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Ey gafil, sen kendini ne sanýyorsun,

Amansýz bir yolda hep yürüyorsun,

Dünya elinle deðiþir sanma,

Sevgiden yoksun kör basýyorsun...

83) Zü'l Celâl: Þeref sahibidir.

84) El  Ýkrâm: Ýkram sahibidir.

85) El  Muksit: Adaletle muamele edendir.

86) El  Câm'î: Kýyamet günü toplayacak olandýr.

Hurafeler sadece bizim toplumumuzda görülen hususlar olmayýp diðer toplumlarda da görmek 

mümkündür. Batýl inançlar âdeta bulaþýcý bir hastalýk gibidir. Bir din mensubundan diðerine rahatlýkla 

sirayet edebilmektedir.

Muska ve týlsýmlarýn menþei (kaynaðý, çýkýþ noktasý) putperestliðe kadar dayanmaktadýr. Çünkü 

insan, inandýðýna sürekli yakýn olma ihtiyacýný duymuþ ve onunla bütünleþmek istemiþtir. Ýþte Hýristiyanlýk 

tek tanrýlý bir din olmasýna raðmen kiliselerin içi Hz. Ýsa'nýn Hz. Meryem'in ve Hýristiyan azizlerinin 

freskleriyle, resimleriyle doludur. Onun için Peygamberimiz, Ýslâm Dininin de putperestliðe kaymamasý 

için “Kim ki benim resmimi gördü, buldu; onu, yýrtsýn ayaðýnýn altýna alsýn ve çiðnesin.” buyurmuþtur. 

Þayet Peygamberimizin bu hassasiyeti olmasaydý bu gün camilerimiz ve evlerimizin müstesna köþeleri, 

Peygamberimizin resimleriyle dolardý. Biz de Allah'a ibadet edeciðimiz yerde Peygamberimize tapýnýr 

hâle gelirdik.

Muska ve týlsým, eski Türklerde ve Budist Uygurlarýn dini kitaplarýnda, eski Mýsýr'da, Babil'de ve 

Asur'da sýkça görülen inanýþlar arasýnda idi. Bazý nesnelerde uður veya uðursuzluk olduðuna inanýlýr, uður 

bulunduðuna inandýðý nesneleri boyunlarýna takar veya vücudunda taþýrlardý. Bunlar, kurt diþi,  ayý týrnaðý, 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- MUSKA ve TILSIM

AÐUSTOS / DÖRDÜNCÜ HAFTA / OTUZ YEDÝNCÝ GÜN
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at týrnaðý -ki bu sonradan nala dönüþmüþtür- veya uðurlu saydýðý bir böcek resmi de olabilirdi. Daha 

Ýbranilerde, Keldanilerde eski Yunan ve Romada ve cahiliyet devri Araplarýnda bir de bu iþe bilinmezlik 

katmak suretiyle ebcet alfabesinden ebcet harfleri karýþtýrýlarak kâðýda anlamsýz kelimeler yazýlarak 

boyna asýlmaya baþlanmýþtýr. Hâlâ günümüzde bile bu muska ve týlsýmlar incelendiðinde “Hýmtýhýlgýyal, 

Similmiyail, Cerfiyail, Hýrhayail, Sýfýrhýyail” gibi melek adlarýnýn yanýnda “Hýþýtýþalkýkuþ, Keþikleliðuþ, 

Bihilþituþ” gibi þeytan adlarýna rastlanmaktadýr. Bazen peygamber adlarýnýn anlamsýzlaþtýrýlarak yazýldýðý 

da görülmüþtür.

"Her þeye bir dayanak arayan insanoðlu, kendi batýl görüþlerini kuvvetlendirmek için bazen kutsal 

deðerleri bile istismardan çekinmemiþtir. Bizde de bu iþin istismarýný yapanlar, Ýsrâ Suresinin “Biz 

Kur'an'dan öyle bir þey indiriyoruz ki o, mü'minler için þifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnýzca ziyanýný 

arttýrýr.” mealindeki 82. ayetini ileri sürerek yaptýklarý muskaya dayanak saðlamaya çalýþmaktadýrlar. Oysa 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn ilgili ayetin mealinin açýklamasýnda “Mü'min, Kur'an'dan feyz almasýný bildiði 

ve bu maksatla okuyup dinlediði için Kur'an ayetleri kendisine þifa ve rahmet vesilesidir. Buna karþýlýk 

hastanýn ilaçtan faydalanmak istemeyiþi, onun hastalýðýný artýrdýðý gibi zalimin ve münkirin de  

inançsýzlarýn - Kur'an'dan uzak durmasý da onun hüsranýný arttýrýr.” denilmektedir.  Kur'an-ý Kerîm'i bu 

þekilde anlayýp yorumlayanlarýn günlük hayatta baþýna gelen olaylar karþýsýnda  “Allah'tan umut kesilmez, 

her iþte bir hayýr vardýr.” inancýyla nasýl direnç gösterdiði, yine Allah inancý olmayan insanlarýn baþýna 

gelen felaketler karþýsýnda nasýl sarsýldýðýný ve dayanamayýp intihara kadar gittiðini veya sýkýntýlarýný 

unutmak için alkol gibi sahte sýðýnaklara sýðýndýðýný yakinen biliyoruz.

Gizli güçlerle baðlantý kurarak iþ görme ve akýl dýþý olaylarý gerçekleþtirme eylemine denir. Eski 

Mýsýr'da Firavunlar döneminde özellikle Hz. Musa zamanýnda sihir ve büyünün en revaçta olduðu görülür. 

Bugünkü sihir ve büyünün de o dönemlerin günümüze olan serpintisidir. Hz. Musa bunlarla mücadele 

etmiþ, yaptýklarý iþlerin nasýl bir göz boyacýlýk olduðunu göstererek foyalarýný açýða çýkarmýþtýr. O yýllarda 

temsil ettikleri totem kalýntýlarý olan kemikler, kabuklar, boynuzlar, saç, tüy gibi nesneler kullanýlarak 

yapýlýrdý.

Bu gün de büyücüler cifir ilmine göre bu iþi yaptýklarýný, cifir ilmine göre de dört ulvî melek ile dört 

suflî cinin kendi emirleri altýnda olduðunu ileri sürerler. Dört suflî cin ile büyü yaptýklarýný, dört ulvî melekle 

de yapýlan büyüyü bozduklarýný ileri sürerler. 

Günümüzde özellikle bayanlar bu tür konulara bilgisizlikleri veya zaaflarý nedeniyle ilgi 

duymaktadýrlar. Özellikle ruh çaðýrma, fal açma konularý da sosyete diye bilinen kesimde ilgi görmektedir. 

Bunun için de cinci diye bilinen kiþilere kucak dolusu paralar dökmektedirler.

* Zeytin çekirdeði, vücudun çeþitli yerlerinden koparýlmýþ kýllar, leylek pisliði, iðde çekirdeði gibi 

þeyler yakýlarak dumanýyla tütsülenmesi,

* Kirpi kaný içirmek, 

* Deðirmen taþýndan sýçrayan suyla yýkanmak, 

* Kýrlangýç pisliðini kahvenin üzerine dökerek içirmek, 

* Yedi tane zeytine okumak ve bu zeytinleri yedirip çekirdeðini ilgili kiþinin oturduðu evin 

bahçesine gömmek,

* Sihrin ve büyünün çeþitli þekilleri olduðu gibi bozmanýn da namütenahi þekilleri vardýr. Bunlarýn 

C- SÝHÝR ve BÜYÜ

D- BÜYÜ BOZMA

Büyü Bozmak Ýçin Yapýlan Safsatalar
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hiçbir dini deðeri yoktur. Kiþi aklýna ne gelirse onu uygular.

Kur'an-ý Kerîm, Yunus, Þuârâ, Tâhâ, Kalem ve Felak Surelerinde sihir ve büyüyü açýkça reddeder. 

Bunlarý yapanlarýn ve bunlarla uðraþanlarýn büyük günah içinde olduðunu beyan eder. Sevgili 

Peygamberimiz de sihri, yedi büyük günahtan biri olarak kabul etmiþtir. Sihrin göz baðcýlýk denilen ve 

gerçek olmayan çeþitleri olduðu gibi gerçeði de olabilir. Dinimiz büyü ve sihirle uðraþanlarý dinden çýkmýþ 

sayar.

Böyle bir þeyden korkusu ve kuþkusu olan insanlar,  hiçbir zaman hacý, hoca peþinde 

koþmamalýdýrlar. Gerçek hocalar hiçbir zaman bu tür iþlerle uðraþmazlar. Bu iþi yapýyorum diyen insanlar, 

bu iþin sahtekârlarýdýr. Hoca ismini de lekelemektedirler. Aslýnda bunlar, bu iþin kara cahilleridir. Ýsterseniz 

bu iþi yapýyorum diyen insanlarý sýnamak için bir eþyasýný saklayýn, bakýn bakalým bulabilecekler mi?

Sonuç olarak sihir ve büyüden korunmak için Kur'an-ý Kerîm'in son üç suresi bütün insanlýða 

ihsan edilmiþ en güzel, en veciz ve en yüce anlamlý sýðýnma ve korunma dualarýdýr. Allah en hayýrlý 

koruyucudur. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.

a) Ýhlâs Suresi

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

De ki: Allah birdir.  Allah, her þeyden müstaðni ve her þey O'na muhtaçtýr. O, doðurmamýþ ve 

doðmamýþtýr. O'nun hiçbir dengi yoktur.

b) Felak Suresi

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

De ki:  Yarattýðý þeylerin þerrinden, karanlýk çöktüðü zaman gecenin þerrinden, düðümlere üfürüp 

büyü yapan üfürükçülerin þerrinden ve kýskandýðý vakit haset edicinin þerrinden sabahýn Rabbine 

sýðýnýrým.

c) Nas Suresi

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým. 

Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan insan, Allah'ý andýðýnda pusuya çekilen cin ve insanî þeytanýn 

þerrinden, insanlarýn Rabbine, insanlarýn Melîkine ve insanlarýn Ýlâhýna sýðýnýrým.

d) Ayete'l Kürsî

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Allah ki, O'ndan baþka ilâh yoktur. O, her an diridir ve kâîmdir. Kendisine ne uyku, ne uyuklama 

gelir. Göklerdeki ve yerlerdeki her þey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katýnda kim þefaat edebilir? O, 

kullarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný bilir. O'na hiçbir þey gizli kalmaz. O'nun bildirdikleri dýþýnda insanlar 

O'nun ilminden hiçbir þeyi tam olarak bilemezler. O'nun sonsuz kudreti ve hâkimiyeti gökleri ve yerleri 

kaplar. Onlarý koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnýzca odur.

E- ÝSLÂM ve SÝHÝR

F - SÝHÝR ve BÜYÜDEN KORUNMA
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Dinimizin hükmüne göre sihir, büyü yapmak ve yaptýrmak, Ýslam bilginlerine göre kesinlikle 

þeytanî bir iþtir.  Bu iþle uðraþan insanlarýn en yakýn dostlarý da þeytanlardýr, þeytan ruhlu insanlardýr. 

Bunlardan uzak durmalýyýz.

Ayete'l Kürsî

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyüm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîssemâvâti ve 

mâ fîl ard. Menzellezî yeþfe'û 'ýndehu illâ bi-iznih. Ya'lemü mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ 

yuhýtûne bi-þey'in min ilmihi illâ bimâ þâe. Vesi'a kürsiyyü hüs-semâvâti vel ard. Ve lâ ye 'ûduhü hýfzuhumâ 

ve hüvel  'alîyyül azîm.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Allah ki, O'ndan baþka ilâh yoktur. O, her an diridir ve kâîmdir. Kendisine ne uyku, ne uyuklama 

gelir. Göklerdeki ve yerlerdeki her þey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katýnda kim þefaat edebilir? O, 

kullarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný bilir. O'na hiçbir þey gizli kalmaz. O'nun bildirdikleri dýþýnda insanlar 

O'nun ilminden hiçbir þeyi tam olarak bilemezler. O'nun sonsuz kudreti ve hâkimiyeti gökleri ve yerleri 

kaplar. Onlarý koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnýzca odur.

Bir Dua Öðrenelim 

Allah'ým, yaþarmayan gözden, ürpermeyen kalpten, faydasýz bilgiden, kabul olmayan duadan 

sana sýðýnýrým.

Gururlanma insanoðlu,

Ölmemeye çaren mi var?

Hazan olmuþ bir gül gibi

Solmamaya çaren mi var?

Düþünmezsin hiç ölmeyi,

Terk etmezsin sen gülmeyi,

Yakasý yok ak gömleði,

Giymemeye çaren mi var?

1-  Sihir ve büyünün dinimizde yeri var mýdýr?

2-  Çevrenizde bunlarý yapan ve bunlara inanan var mýdýr?

3-  Ayete'l Kürsî'yi ezberleyelim.

G- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti 

H -BÝR ÝLÂHÝ  - Gururlanma - 

I- SORULAR
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SATANÝZM

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - SATANÝZM (Þeytana Tapýcýlýk)

C - SATANÝZM AYÝNLERÝ

D - SATANÝZMÝN KUTSAL GÜNLERÝ

E - SATANÝZMÝN YAYILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER

F - Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Ayete'l Kürsî (Tekrar) -

G - Bir Hadis-i Þerif Öðrenelim

H - BÝR ÝLÂHÝ - Uyku Dualarý -

I -  SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Kör bir kuyu günahlar, yanaþmýyalým,

Kötülere karþý can yakmýyalým,

Sen doðru yola dön, eller ne derse desin,

Nefse kör bakýþ olan, þeytana uymayalým...

87) El  Ðanîy: Çok zengin olandýr.

88) El  Muðnî: Zengin edendir.

89) El  Mâni': Dilediðini engelleyendir.

90) Ed  Dârr: Dilediðine zarar verendir.

Satan, þeytan veya iblis kelimelerinin Türkçe karþýlýðýdýr. Allah'a karþý baþ kaldýran, O'nun 

hükümranlýðýný kabul etmeyen ve þeytanýn gücüne inanan bir inanýþ þeklidir.

Satanizmin temel anlayýþý, yer yüzünde Allah'ýn hâkimiyetini deðil, þeytanýn hâkimiyetini 

saðlamaktýr. Allah'a baþ kaldýrarak onun hâkimiyetini kýrmak ve insanlarý da sýnýrsýz özgürleþtirerek arzu ve 

isteklerin önündeki engelleri yýkarak mutlak zevk, mutlak hazda doyuma ulaþtýrmaktýr. Yani insanlarýn bir 

hayvan özgürlüðüne sahip olmasýný saðlayarak insanlarý hayvanlaþtýrmayý hedef almaktadýr.

Satanizmin Yemini ve Ýlkesi þöyledir:

“ Tanrým efendim, seni tanrým olarak en yüce varlýk olarak tanýyorum. Yaþadýðým sürece sana itaat 

ve hizmet etmeye söz veriyorum. Seni diðer bütün tanrýlardan, Ýsa Mesih'ten, diðer kutsallardan, aziz ve 

azizelerden üstün tutuyorum ve vaftizden de vazgeçiyorum.”

Hýristiyan Katolik ayininin çarpýtýlmýþ þeklidir. Satanist ayini, tersine çevrilmiþ haç, siyah masa 

örtüleri ve mumlar, tersine okunan Latince formüller ve dualar, Teke baþý ve teke kuklasý kullanýlýr. Ayin, 

sapkýn davranýþlarla sona erer. Þeytana tapýnma ayini  “Black Mas” olarak ifade edilir. Bu ayin, güneþ ýþýðý 

görmeyen siyah rengin veya karanlýðýn hâkim olduðu bir mekânda yapýlýr. Bu ayinlerde mutlaka kan akýtýlýr. 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

C- SATANÝZM AYÝNLERÝ

AÐUSTOS / DÖRDÜNCÜ HAFTA / OTUZ SEKÝZÝNCÝ GÜN
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Genelde kedi, köpek, horoz, tavþan gibi hayvanlar kurban edilir ve bu kurbanýn kaný ayine 

katýlanlar tarafýndan içilir. Ülkemizdeki satanistler, siyah kedileri tercih ederler. Zaman zaman insaný da 

kurban edebilmektedirler. Nitekim ülkemizde geçtiðimiz yýllarda Þ. K. adlý bir kýz da kurban edilmiþti. 

Katilleri de hâlâ ceza evinde bulunmaktadýr.  

Satanist ayini ilk defa 17. yüzyýlda Abbe Guiburg ile Madam Montespan tarafýndan Fransa'da icra 

edilmiþtir. Ayinin sonunda ayine katýlanlar, “Efendim Þeytan, beni kötülerin elinden koru. Efendim Þeytan, 

sen mutlaka döneceksin ve bizi sevindireceksin. Senin cemaatin seni sevecek, seninle güçlenecek. 

Efendim Þeytan, sen bize gücünü göster. Cömertliðini bize ihsan et. Bizi iþit. Ýzin ver de feryat ederek sana 

kavuþalým. Seninle beraber olalým ve tekrar seninle olalým. Amen!” þeklinde kendilerince dua edip 

þeytana baðlýlýklarýný ifade ederler.

Bu duadan sonra ayini yöneten kiþi, “Þimdi gelin Þeytan Tanrý'ya þükranlarýmýzý sunalým. Þimdi bir 

araya gelme zamanýdýr. Bir araya gelin.” der ve ellerini kaldýrýr avuç içlerini aþaðýya doðru çevirerek þöyle 

devam eder. “Bu bir samimiyet buluþmasýdýr. Her zaman yapmamýz gerektiði gibi sizi Þeytan adýna tasdik 

ettim. Selam Þeytan!” der. Masa üzerinde yatan ve Altar görevi yapan çýplak kadýnýn vücuduna sürdüðü 

ekmeði takdis eder. Bu ekmeði kan ve þarap karýþýmýna batýrarak lokmalar halinde ayine katýlanlara ikram 

eder.  Satanizmin önderi sayýlan Lavey ilk ayinde Altar olarak kendi kýzýný kullanmýþtýr. Ayinlerinde mutlaka 

kan akýtýlýr. Çünkü Satanizme göre kan, hayat gücünü temsil eder. Þeytaný memnun etmek ve onu 

yatýþtýrmak için ayinde mutlaka kan akýtýlýr.

Bir satanistin en büyük kutsal günü kendi doðum günüdür. Bu arada gün dönümleri bayram 

günleridir. 31 Ekim ve 30 Nisan'da “Hortla Geceleri” en büyük satanist bayramý olarak kutlarlar.

Bilgisayar, internet, kitap, dergi,  broþür, kaset, CD,  gibi teknik araçlarýn yanýnda kadýn, alkol, 

uyuþturucu maddeler, müzikli toplantýlar bazý arkadaþ gruplarý, eðlence partileri gibi araç-gereç ve 

ortamlarla gençler tuzaða düþürülmeye çalýþýlmaktadýr. Gençler bilmediði guruplarýn içine girmemelidir. 

Anne - baba, kardeþ Allah vergisidir. Bunlarý seçme iradesine sahip deðildir. Ama arkadaþ, Allah vergisi 

deðildir. Arkadaþýný insan kendi seçer. 

Satanizme giren genç kýz ve erkeðin geri dönüþü yoktur. Ya bu grup içinde hayatýný sürdürür ya da 

intiharla bu gruptan kurtulabilir. Nitekim ülkemizde bu grubun içine girip de genç yaþta hayatýna kýyan 

gençlere þahit olduk. Çünkü bu grubun içine girenler, deðer yargýsý olarak neyi varsa hepsini kaybeder. 

Ailesine ve yakýnlarýna çok yabancýlaþýr.

Yasin Suresinin 60. 61. 62. Ayetlerinde Yüce Allah, “Ey Âdemoðullarý! Size, 'þeytana tapmayýn, 

çünkü o,  sizin apaçýk bir düþmanýnýzdýr,' demedim mi? Ve 'Bana kulluk ediniz, doðru yol budur,' demedim 

mi? Þeytan, sizden pek çok milleti kandýrýp saptýrdý. Hâlâ akýl erdiremiyor musunuz?” buyruðuyla 

þeytandan ve þeytan ruhlu insanlardan uzak durmamýzý emretmektedir.  Buna raðmen þeytanla ve þeytan 

ruhlu insanlarla beraber olan insanlar, zararýný yine kendileri bu dünyada fazlasýyla çekmeye 

baþlamaktadýrlar.

Ayete'l Kürsî (Tekrar)

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyüm. Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîssemâvâti ve 

mâ fîl ard. Menzellezî yeþfe'û 'ýndehu illâ bi-iznih. Ya'lemü mâ beyne eydihim ve mâ halfehüm ve lâ 

D- SATANÝZMÝN KUTSAL GÜNLERÝ

E- SATANÝZMÝN YAYILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER

F- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti 
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yuhýtûne bi-þey'in min ilmihi illâ bimâ þâe. Vesi'a kürsiyyü hüs-semâvâti vel ard. Ve lâ ye 'ûduhü hýfzuhumâ 

ve hüvel  'alîyyül azîm.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Allah ki O'ndan baþka ilâh yoktur. O, her an diridir ve kâîmdir. Kendisine ne uyku, ne uyuklama 

gelir. Göklerdeki ve yerlerdeki her þey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katýnda kim þefaat edebilir? O, 

kullarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný bilir. O'na hiçbir þey gizli kalmaz. O'nun bildirdikleri dýþýnda insanlar 

O'nun ilminden hiçbir þeyi tam olarak bilemezler. O'nun sonsuz kudreti ve hâkimiyeti gökleri ve yerleri 

kaplar. Onlarý koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnýzca odur.

Münafýðýn alameti üçtür: 

1- Konuþtuðu zaman yalan konuþur,

2- Verdiði sözde durmaz,

3- Emanete ihanet eder.

Yattým saðýma,

Döndüm soluma,

Sýðýndým Allah'ýma,

Melekler þahit olsun,

Dinime imanýma.

Yattým Allah kaldýr beni,

Nur içine daldýr beni,

Can bedenden çýkarken

Ýman ile gönder beni.

Yedi melek saðýma,

Yedi melek soluma,

Bismillah diyerek

Dalarým ben yataðýma,

Dua ederek dalarým uykuma.

G- Bir Hadis-i Þerif Öðrenelim

H- BÝR ÝLÂHÝ - Uyku Dualarý -

Satanist Cinayeti

2000 li yýllarda  iþlenen  ve   þu anda Ýnebolu  M  tipi Cezaevindeki  mahkumlardan   36 yýla  

hükümlü Z.G.D., 19 yaþýndayken  aþýk olduðu  E. A. ve  Ö.Ç. ile  birlikte  yaþýtlarý Þehriban Çoþkunfýrat'ý 

üçü birlikte   “satanizm” gibi sapkýn bir  düþünce uðruna öldürerek …… Etmeleri ve kanýný içmek için 

vahþice iþledikleri cinayet Türk Kamuoyunda ve ulusal basýnda önemli bir yer iþgal etmiþti. (Satanizm'de 

kan hayat gücünü temsil eder) 

Satanizm'de þeytaný yatýþtýrýp memnun etmek için ayinde siyah kedi, köpek gibi hayvanlar 
vahþice öldürülür, hem o hayvanýn çýkardýðý acý seslerinden zevk duyulur, hem de kaný, Hýristiyanlýkta 
vaftiz anýnda mayasýz ekmeðin þaraba batýrýlýp yendiði gibi satanizm ayininde de mayasýz ekmek kana 
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batýrýlarak yenir. Ýnsan kaný ise ayinlerinde en kutsalýdýr. Arkadaþlarý ile birlikte en yakýn arkadaþý Þehriban 
Çoþkunfýrat'ý öldürüp,  kendilerince kurban etmeleri sonucu Cezaevinde bulunan Z.G.D. ile yapýlan bir 
röportajý aynen aktarýyorum, Z.G.D. nin   usta gazeteci  Uður Dündar'ýn sorularý  karþýsýnda verdiði 
cevaplar:

1-Ergenlik çaðýnda kiþiliðimizi yaþarken bulamadýðýmýz sevgi ve þefkati aramaya baþlýyoruz. 
Ergenlik çaðý ne olduðumuzu keþfetme, kiþiliðimizi oturtma çaðýdýr. Bu yaþta kontrolsüz edindiðimiz 
arkadaþ çevresi, yanlýþ edindiðimiz arkadaþ nereye gittiðimizin farkýna varamadan sizi bir yerlere 
sürüklüyor.

2- Her ihtiyacýmýzý parayla, markalý giysilerle giderdiðini sandýðýmýz ailemiz ve sonucu yanlýþ 
seçimler, yanlýþ arkadaþlýklar ve dýþarýda bizi bekleyen tuzaklar kötü amaçlar,  kötü internet siteleri, 
dolayýsýyla hayatý tanýmaya çalýþan gençlerin bu tür þeylerden etkilenmeleri.

3 Gerçeklerle Cezaevine düþünce karþýlaþtým ama artýk çok geç. 36 yýla mahkûmum.  
Havalandýrmadaki beton zeminin çatlaklarýnda biten bir tutam yeþil otu görmek tek mutluluk kaynaðým. 
Artýk ömrümün büyük bir kýsmý burada geçecek. Ýþlediðimiz vahþice suçu önce annemde, babamda ve 
sonra da kendimde arýyorum. Annemi babamý asla affetmeyeceðim. Kendimi ise asla. Çünkü çevremde 
çok güzel örnekler de vardý. Onlarý fakirliði ve sosyal konumu itibariyle hep küçümsedik. Ama þu anda 
onlar en güzel mevkilerde ve hem de mutlu bir yuvalarý olmuþ. Þu anda içimde çok büyük bir piþmanlýk 
var, bir tarafta da haksýz yere ölmüþ bir arkadaþým arkada býraktýðý yanýk yürekli bir anne ve baba.

4- Nasýl piþmanlýk duymam. Ömür boyu hapis, hatta idam olsam bile acýmýn hafiflemesi mümkün 
deðil. Þehriban arkadaþým da genç ve güzel bir kýzdý. Onun da ailesi ulaþmak istediði hedefleri vardý. 
Saçma sapan düþünce uðruna hem kendimi hem de arkadaþýmý ve ailesini periþan ettim. Bu röportajý 
vermekle baþka arkadaþlarýmýn bu tür hatalar yapmasýný önleyebilirsem kendimi biraz…

5- Tuzaklara karþý önce anne babalara seslenmek istiyorum. Ne olur çocuklarýnýzý 12- 17 arasý boþ 
býrakmayýn.  Bu yaþlarda kiþilik arayýþlarýmýz bizleri mutlaka bir þeylere özendiriyor. Zayýflýklarýmýzý 
kullanarak biz gençleri kötüye yönlendirecek toplumda kötüler var. Anne babalar çocuklarýný kötülerden 
uzak tutmalarý, biz gençler de büyükleri dinleyerek kötülerden ve kötü niyetlilerden uzak durmalýyýz. Yoksa 
sonlarý, bizim akýbetimiz olur.

6- O sözcüðü ( STANÝZM) artýk telaffuz bile etmek istemiyorum

Amerika'da  elektrik sandalyesinde  ölüme mahküm  edilen suçlu adama, söyleyecek  son bir 
sözününün olup olmadýðý sorulur. Ölüm mahkümu adam  çevresindeki  fotoðrafcýlara, gazetecilere  ve 
hapishane görevlilerine baktýktan sonra  acý bir sesle þöyle söyledi:
Eðer  çocukluðumda  bana bu derece  ilgi gösterilmiþ olsaydý,bugün bu sandalyede olmazdým.

ÝDAM MAHKÛMUNDAN ÝTÝRAF

I -  SORULAR

1-  Satanizm nedir?

2-  Gençler Satanizmin aðýna nasýl düþürülüyor?

3-  Satanizmin ayinleri nasýldýr?

4-  Bir Satanistin en büyük kutsal günü hangi gündür?
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RUH GÖÇÜ

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- RUH GÖÇÜ (Tenasüh veya Reenkarnasyon)

C- RUH GÖÇÜNÜN TUTARSIZLIKLARI

D- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Furkan Suresi, 77. Ayet -

E- Bir Ayet Meali Öðrenelim (Abese Suresi, 34. 35. 36. 37. Ayetler)

F- BÝR ÝLÂHÝ - Gelin Allah Diyelim -

G- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Bu dünya bir mekan,kýymet bilelim,

Asýl gerçek onda, farký sezelim,

Geldiðimiz yere gideceðiz, amma...

Kesemizde altýn, mücevher götürelim...

91) En  Nâfî': Dilediðine fayda verendir.

92) En  Nûr: Âlemleri aydýnlatandýr.

93) El  Hâdî: Doðruyu gösteren, hidayet verendir.

94) El  Bedî: Örneksiz yaratandýr.

Ruh göçü, insanýn öldükten sonra ruhunun baþka bir bedende yaþayacaðýna ve devam etmesine 

inanmadýr. Bu inanýþa göre insan geçmiþte yaptýðý iyiliklerin ve kötülüklerin karþýlýðýný bu þekilde alýr.

Ruh göçünün tarihçesi, eski Mýsýr'a kadar dayanýr. Ancak günümüzde en canlý bir þekilde 

inanýldýðý ve kabul gördüðü yer Hindistan'dýr. Bu inanýþýn temelinde de ölmeme gibi bir ebediyet duygusu 

yatar. Ýnsan nedense bu dünyada her türlü sýkýntýya ve zorluða katlanmasýna raðmen yokluða ve yok 

olmaya bir türlü razý deðildir. Ýþte bu inanç, öldükten sonra da ruhun devamlýlýðýný þuur altýmýzda bu bilinci 

en taze bir þekilde muhafaza etmektedir. 100 yaþýný geçmiþ en zarurî ihtiyaçlarýný bile karþýlayamayan 

büyüklerimiz bile hâlâ bir “var olma”, “yaþama” gayreti ve umudu içindedirler. Ýþte bu, öldükten sonra da 

ruhun ölmezliðinden kaynaklanan bir umuttur. Herkes öleceðini kabullenir ama hiç kimsenin içinde yok 

olacakmýþ gibi bir düþüncenin olmamasý bu inancýn en büyük kanýtýdýr. Ýþte “Ruh Göçü” denen 

Reenkarnasyon'un temelinde de ruhun ölmezliði söz konusudur. Týpký semâvî dinlerdeki ruhun ölmezliði 

gibi. Ama bir farkla!

Hindû inancýnýn sosyal hayatýnda “kast” sistemi vardýr. 

Bu kast sistemi þu þekilde derecelendirilmiþtir: 

1- Brahmanlar (rahipler),

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- RUH GÖÇÜ (Tenasüh veya Reenkarnasyon)

AÐUSTOS / DÖRDÜNCÜ HAFTA / OTUZ DOKUZUNCU GÜN
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2- Kþatriyalar (savaþçýlar, askerler, soylular),  

3- Vaiþyalar (tüccarlar, çiftçiler ve sanatkârlar), 

4- Sutralar (köylüler ve hizmetkârlar), 

5- Paryalar (hiçbir deðeri ve hakký olmayanlar), 

Bu kastlar arasýnda temel kurallar vardýr. Her kast bir üst kasta saygý duymak zorundadýr. Her kast 

mensubu kurala uymak zorundadýr. Uymadýðý takdirde dýþlanýr. Kastýn kurallarýna uyarsa öldükten sonra 

daha üst kast mensubu olarak dünyaya gelir.  Uymazsa daha aþaðý kast mensubu olarak dünyaya 

geleceðine dair bir inanýþ þeklidir. Hatta uymadýðý takdirde dünyaya kedi, köpek olarak gelmesi bile 

mümkündür. Kast kurallarýna göre yaþarsa en üst kasta çýkar ve bu kast mensubu olarak öldükten sonra 

da Nirvanaya (Tanrýya) ulaþarak mutlak huzura kavuþur.

* Allah'ýn en þerefli varlýk olarak yarattýðý ve kendisine kulluk görevi verdiði insanýn ruhunu, 

binlerce derece aþaðý düþürerek farelerin, köpeklerin, yýlanlarýn daha da ayýbý maymunlarýn cesetlerinde 

dolaþtýrýr mý? Bu durum Cenab-ý Hakk'ýn þanýna yakýþýr mý?

* Ýlahi dinlerde deðil insanýn dirisi, ölüsü dahi saygýya deðerdir. Ýlahi dinler kabirlerin 

çiðnenmesine bile müsaade etmemektedir. Kemikleri misafir eden topraðý çiðnemeye müsaade 

etmeyen Allah, insanýn ruhunu hayvanlarda ve hayvanlarýn cesetlerinde dolaþtýrýr mý?

* Eðer ruhlar dünyada baþýboþ býrakýlmýþ olsalardý, Peygamberlerin ve kitaplarýn 

gönderilmelerine gerek kalýr mýydý?

* Ýnsanýn hâli hazýrdaki bedenine girmeden önceki misafir olduðu bedenleri ve o bedenlerde iken 

yaptýðý iþleri hatýrlamasý gerekirdi. Þu anda hangi birimiz daha önceki bedenimizdeki yaþantýmýzý 

hatýrlýyoruz? Geçmiþte kral mýydýk, köle miydik, çiftçi miydik, çoban mýydýk yoksa hayvan mýydýk?

* Köpek denildiðinde kýzan insanoðlunun ruhunu Cenab-ý Hakk hiç köpek cesedine koyup da 

oðlunun, kýzýnýn veya torununun kapýsýna baðlatýr mý? Yahut atýn ve eþeðin bedenine koyup da oðlunu ve 

kýzýný ona bindirir mi? Veya koyuna kuzuya sokup da oðluna kýzýna yedirir mi?

* Eðer Reenkarnasyon mümkün olsaydý tarihi þahsiyetler, peygamberler, filozoflar,  devlet 

adamlarý mesela Kanuni,  Fatih veya Atatürk tekrar aramýza gelmez miydi?

Furkan Suresi, 77. Ayet

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul mâ yaðbeû bikûm Rabbi lev lâ duâ ekûm fekad kezzeptüm fesevfe yekûnü lizêmâ.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Resûlüm de ki: Kulluðunuz ve duanýz olmasa Rabbim size ne diye deðer versin. Ey inkârcýlar!  

Resûlün size bildirdiklerini kesin kes yalan saydýnýz. Onun için azap yakanýzý býrakmayacaktýr.

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým.

Ýþte o gün kiþi, kardeþinden, annesinden, babasýndan, eþinden ve çocuklarýndan kaçar. O gün, 

herkesin kendisine yetip artacak bir derdi vardýr.

C- RUH GÖÇÜNÜN TUTARSIZLIKLARI

D -  Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti

E -  Bir Ayet Meali Öðrenelim (Abese Suresi, 34. 35. 36. 37. Ayetler)
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Gelin Allah diyelim,

Kalpten pasý silelim,

Âlemler seyredelim,

Allah Allah diyelim.

Nerde tevhit çekilir,

Melekler saf saf gelir.

Allah Allah dedikçe

Hepsi tekbir getirir.

1- Ruh göçünün kaynaðý nedir?

2-  Bu inancýn tutarsýzlýklarý nelerdir?

3-  Böyle bir þeyin olabilirliðine inanýyor musunuz?

4-  Ayet mealini ve Allah'ýn güzel isimlerini öðrenelim.

F- BÝR ÝLÂHÝ - Gelin Allah Diyelim - 

G- SORULAR

Gelimli Gidimli Dünya Ahiri Ölümlü Dünya

 17. asýrda Verdin Valisinin genç ve dillere destan güzelliðinde GÜL isimli kýzý en güzel çaðýnda 17. 
yaþýnda vefat eder. Zamansýz ölümüne üzülen vali kýzýnýn bu acý kaybý karþýsýnda þoke olur. Ve hiç 
unutamaz kýzýnýn acý kaybýný ve hiç unutulmamasý için devrin ünlü þairlerinden MALHARBE den kýzýnýn 
acýsýna dayanamadýðý için onu ebediyen hatýrlamak ve unutmamak amacýyla kýzý için ünlü þairden bir 
mersiye yazmasýný ister. Ve bunun karþýlýðýnda da þaire yüklüce bir para öder Vali. Fakat þairin mersiye 
yazmasý okadar uzar ki bu süre içerisinde Vali kýzýnýn matemini unutur. Hatta gün gelir Vali de bu dünyadan 
göçer gider. Ve fakat mersiye(þiir) nice sonra biter.

Valinin yakýnlarý sen bu Mersiyeyi Valiyi teselli etmek için yazýyordun ama ortada teselli edecek 
kimse kalmadý. Dediklerinde,

Þair Malharbe: Kabahat bende deðil, kabahat bir þiirin yazýlacaðý kadar yaþamayan Vali'dedir. 
Diye tarihi cevabýný verir. Dünya edebiyatýnda bir þaheser sayýlan bu mersiyenin son mýsrasý þu cümlelerle 
biter 

GÜL BÝR GÜLDÜ
VE GÜLLER KADAR YAÞADI

Yunus ta: 

GELDÝ GEÇTÝ ÖMRÜM BENÝM
ÞOL YEL ESÝP GEÇMÝÞ GÝBÝ
 HELE BANA ÞÖYLE GELÝR
 GÖZ YUMUP AÇMIÞ GÝBÝ

Ölüm çoðumuza eski bir þey gibi gelir. Ama baþa gelene de yeni gibi görünür. Ýnsanlar herkesin 
öleceðine inanýr da kendi öleceðine ve sýranýn kendine geleceðine pek ihtimal vermezler. Hiç kimse 
ölümü beklemez. Ama o, bizi her yerde bizleri beklemektedir. 
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MÜBAREK GÜN VE GECELER

A - ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B - MÜBAREK KANDÝL GECELERÝ

C - MÜBAREK GECELER NASIL DEÐERLENDÝRÝLÝR?

D - KANDÝL GECELERÝ ÝÇÝN MANÝLER

E - DÝNÎ BAYRAMLARIMIZ

F - MÜBAREK GÜNLERÝMÝZ 

G - GÜNLÜK KONUÞMA DÝLÝMÝZ

H - Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti - Ankebût Suresi, 41. Ayet -

I  - BÝR HADÝS ÖÐRENELÝM

J - YEMEK DUASI

K - BÝR ANI - (Prof. Dr. Saffet SOLAK'ýn Konferansýndan) -

L - BÝR ÝLÂHÝ - Birlik Olalým -

M- SORULAR

Euzûbillahimineþþeytânirracim  (Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

95) El  Bâkî: Varlýðý daim olandýr.

96) El  Ehad: Bir ve Tek olan, her iþi bizzat kendisi yapandýr. 

97) El  Vâris: Mülkün gerçek sahibidir.

98) Er  Reþîd: Kullarýný irþat edendir.

99) El  Mû'min: Güven verendir.

Bir Mani

Besmeleyle çýktým yola,

Selam verdim saða sola,

Benim sevgili anneciðim

Kandilin mübarek ola.

1- Mevlîd Kandili: Peygamber Efendimizin doðumu demektir.  Peygamberimiz, miladi takvime 

göre 20 Nisan 571 yýlýnda, Ay takvimine göre de Rebiü'l Evvel ayýnýn on ikinci gecesinde doðmuþtur. 

Peygamberimizin doðduðu gece, Ýran Kral'ýnýn sarayýnýn on dört sütunu çökmüþ, ateþe tapan 

Mecûsîlerin yýllardýr sönmeyen ateþi sönmüþ, Sava Gölü kurumuþ, Kâbe'deki bütün putlar yüzüstü yere 

serilerek bir takým harikulade olaylar olmuþtur. Bu gecenin içinde bulunduðu hafta, Ýslâm dünyasýnda 

Kutlu Doðum Haftasý olarak kutlanýr.

2- Regâib Kandili: Ay takvimine göre Recep Ayýnýn ilk Cuma gecesine rastlar. Kýymetli, çok 

deðerli, lütuf ve ihsan manalarýna gelir. Bu gecede Cenab-ý Hakk'ýn kullarýna bol bol ikram ve ihsanda 

A- ALLAH'IN GÜZEL ÝSÝMLERÝ

B- MÜBAREK KANDÝL GECELERÝ

AÐUSTOS / DÖRDÜNCÜ HAFTA / KIRKINCI GÜN
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bulunduðu, dualarýn ve tövbelerin kabul olduðu çok mübarek bir gecedir.

3- Mirâç Kandili: Recep Ayýnýn 26. gününün gecesidir. Miraç olayý Kur'an-ý Kerîm'de “gece 

yürüyüþü” anlamýna gelen “Ýsrâ” kelimesi ile anýlmýþtýr. Bu gecede Peygamberimiz Mekke'deki Mescid-i 

Haramdan alýnarak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da gök katlarý kendisine açýlarak kendinden 

önceki peygamberlerle görüþmüþ, Sidre-i Münteha ve Beyt-i Mâmur makamlar kendilerine gösterilmiþtir. 

Sonra Refref adlý özel bir vasýta ile Cenab-ý Hakk'a yaklaþtýrýlmýþ ve nice sýrlara eriþtirilmiþtir.

Beþ vakit namaz bu gecede farz kýlýnmýþtýr. Yine bu gecede Allah'tan baþkasýna ibadet 

edilmemesi, ana-babaya iyi davranýlmasý,  cimri ve müsrif olunmamasý,  evlatlarýn yoksulluk nedeniyle 

öldürülmemesi, fuhuþ ve zinaya yaklaþýlmamasý, cana kýyýlmamasý, yetimin malýna haksýzlýkla 

yanaþýlmamasý, verilen sözün tutulmasý, ölçünün doðru tartýlmasý, hakkýnda bilgi sahibi olunmayan þeyin 

arkasýndan gidilmemesi, gururlu ve kibirli olunmamasý gibi emir ve yasaklar bu gecede bildirilmiþtir.

4- Beraat Kandili: Ay takvimine göre Þaban ayýnýn 14'ünü 15'ine baðlayan geceye Beraat Gecesi 

denilmektedir. Anlamý, mübarek, bereketli,  manen verimli, feyizli kutlu bir gece anlamýna gelir. 

Bu gecenin isminden de anlaþýldýðý gibi maðfiret ve baðýþlanma gecesi olan bu gecede dua ve 

istiðfar eden, iþlediði günahlardan dolayý piþmanlýk duyan ve bir daha iþlememek için nadim olan 

Müslümanlarýn günahlarýnýn silindiði bir gecedir. Müslümanlarýn manen temizlenmesi için Cenab-ý 

Hakk'ýn fýrsat verdiði gecelerdendir.

5- Kadir Gecesi: Büyük bir inanýþa göre Ramazan ayýnýn 27. gecesidir. Kur'an-ý Kerîm bu gecede 

nazil olmaya baþlamýþtýr. Ayrýca bu mübarek geceye ait Kur'an-ý Kerîm'de Kadir Suresi bulunmaktadýr.  Bu 

gecenin de kutlu bir gece olduðu, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay ibadetten hayýrlý olduðu bildirilir. 

Kadri kýymeti çok büyük olmasý dolayýsýyla “ Þeref ve Azamet” gecesi diye de yorumlanmýþtýr.

*  Bu gecelerde ibadet edilmeli, geçmiþ namazlar kaza edilmeli, kaza namazý borcu olmayanlar 

nafile namaz kýlmalý,

*  Kur'an-ý Kerîm okumalý veya Kur'an-ý Kerîm okuyanlarý dinlenmeli, Kur'an-ý Kerîm'in mealini ve 

tefsirlerini okumalý,

*  Bol dua ve istiðfar edilmeli,

*  Zikir ve tefekkür edilmeli, hayýr ve hasenatta bulunmalý,

*  Ailecek dini sohbetler yapýlmalý,

Mevlîd Kandili

Mevlid doðum gecesi,

Sevgili peygamberin

En kutlu gecesidir.

Göklerin ve yerlerin

Regâib Kandili

Raðbet, dilek demektir.

Regâip ise dilekler

Regâip Kandilinde

Müslümanlar af diler.

 

  

C- MÜBAREK GECELER NASIL DEÐERLENDÝRÝLÝR?

D- KANDÝL GECELERÝ ÝÇÝN MANÝLER
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Mirâç Kandili

Bu mübarek gecede

Bindi nurdan atýna,

Allah'ýn Peygamberi,

Çýktý Allah katýna.

Beraat Kandili

Beraat kandilinde

Tövbe kabul edilir.

Aklanmýþ gönüllerle

Yola devam edilir.

Kadir Gecesi

Kadir Gecesinde indi.

Yüce Kur'an-ý Kerim

Her þeye Kâdir olan

Allaha þükredelim.   

Anne- baba- kardeþe ulaþmak ne güzel þey,

Akraba - konu - komþu buluþmak ne güzel þey,

Kutsal bayramlarda gezerek hane hane

Sevgiyi gönüllerde paylaþmak ne güzel þey. 

1- Ramazan Bayramý

Ramazan Bayramý, iftarýyla, teravihiyle, sahuruyla, mukabeleleriyle ve diðer özellikleriyle 

Müslümanlarýn gönüllerini coþturan, ruhlarý aydýnlatan, mübarek Ramazan ayýnýn sonunda Cenab-ý 

Hakk'ýn kullarýna ikramý olan bir bayramdýr. 

2- Kurban Bayramý

Hicrî takvimin Zilhicce Ayýnýn 10'unda 4 gün olarak kutlanýr.  Bu bayramda dinen zengin sayýlan 

Müslümanlar kurbanlar keserler, etinden yerler. Akraba ve komþularýna ikram ederler,  fakirlere ve 

kimsesizlere daðýtýrlar.

3- Bayramlarda Neler Yapýlmalý?

Bayram günleri, dostluk ve kardeþlik duygularýnýn en geniþ þekilde ortaya çýktýðý günlerdir. Bu 

günlerde:

*  Anne - babalarýn elleri öpülmeli, 

karþýlýklý ziyaretler yapýlmalý, büyüklerin elleri 

öpülmeli, küçükler sevindirilmeli, hastalar ziyaret 

edilmelidir.

* Dargýnlar barýþmalý, öksüz, yetim ve 

yoksul çocuklar sevindirilmeli, fakir ve garip 

insanlar unutulmamalý, onlarý sevindirecek 

yardýmlarda bulunulmalýdýr.

* Her gün olduðu gibi bayram günlerinde 

de ölüler hatýrlanmalý, kabirler ziyaret edilmeli, 

E- DÝNÝ BAYRAMLAR
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onlar için hayýr ve hasenatta bulunulmalý, ruhlarýna fatihalar okumalýdýr.

1- Cuma Günü

Hz. Âdem'in yaratýlmasý, cennetten yer yüzüne indirilmesi,  yer yüzünde duasýnýn kabul olmasý bu 

güne rastlar.  Çeþitli rivayetlere göre Kýyamet Gününün de Cuma Günü kopacaðý bildirilmektedir.

Cuma günü, de mü'minlerin bayramýdýr. Bu gün yýkanmak, gereken temizlikleri yapmak, hoþ 

kokular sürünmek, temiz elbiseler giymek, güler yüzlü ve sevinçli olmak,  iyi ve güzel bir alýþkanlýk olarak 

görülmüþtür. Öðle vakti ezan okununca erkeklerin Cuma Namazýna gitmesi farzdýr.

2- Aþure Günü

Ulu cami direk ister.

Söylemeye yürek ister.

Benim karným toktur amma

Kardeþim Aþure ister.

Hicrî takvime göre Muharrem Ayýnýn 10'uncu günüdür. Ýslâm tarihinde pek çok önemli olaylarýn 

vukû bulduðu bir gündür. 

Kur'an-ý Kerîm'de anlatýldýðýna göre “Hz. Nuh (A.S.) zalim, azgýn, fâsýk, kötü, kalp gözleri kapalý, 

vicdansýz, doðru yoldan çýkmýþ ve günahlara dalmýþ halkýný hak yola çaðýrdý, fakat halký bu çaðrýya kulak 

asmadý, karþý çýkanlar oldu. Hz. Nuh, Allah'ýn emriyle bir gemi yaptý. Her cinsten birer çift ile mü'minleri aile 

fertleriyle gemiye aldýktan sonra gökten bardaktan boþanýrcasýna yaðmur yaðdý, yerden çok þiddetli sular 

fýþkýrdý, yükselen sular sonucu bütün 

kâinat sular altýnda kaldý. Hz. Nuh'a 

karþý çýkan münkir topluluðu tamamen 

yok oldu. Bunlar arasýnda Hz. Nuh'a 

inanmayan bir oðlu da bu tufanda 

boðularak öldü. Hz. Nuh, oðlu için 

þefaat istediðinde Allah, 'O, senin 

ehlinden (oðlun) deðildir. Çünkü o, 

sana iman edenlerden olmadý.' ikazýyla 

Peygamberlerin bile inanmayan ehline 

faydalý olamayacaðýna dair bir iþaret 

verilmiþ oldu. Bütün münkirler yok 

olduktan sonra sular çekildi,  gemi 

karaya oturduktan sonra gemideki tüm 

yiyecekler bir kazanda kaynatýlarak 

gemide bulunanlara ikram edildi. 

Onun için aþureye her türlü nimet katýlýr, tatlýsýndan tuzuna kadar. Her yýl aþure gününde yýllardan 

beri Müslüman aileler aþure tatlýsý yaparak komþularýna ikram ederler. 

Peygamberimiz de bu günün kutsallýðýna dikkat çekmek amacýyla Muharrem Ayýnýn 9.-10. ve 11. 

günlerinde oruç tutmuþ ve ashabýna da oruç tutmayý tavsiye etmiþtir.

Ýslam tarihinin en acý olaylarýndan biri olan “Kerbela Olayý” yani Peygamberimizin torunu Hz. 

Hüseyin'in ve yakýnlarýnýn bu günde þehit edilmesi, Müslümanlarý gönülden yaralamýþtýr. Bu hüzünlü 

olayýn acýsý kapanmayan bir yara olarak hâlâ Ýslâm tarihindeki yerini ve önemini korumaktadýr.

F- MÜBAREK GÜNLER
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G- GÜNLÜK KONUÞMA DÝLÝMÝZ

H- Günün Ezberlenecek Namaz Ayeti -Ankebût Suresi, 41. Ayet-

Her dinin kendine göre günlük hayatta kullandýðý bir dili ve deyimleri vardýr. Yaþanýlan din,  

davranýþlarýmýzý etkilediði gibi dilimizi de etkiler ve her din, kendi dili ile insanýn hayatýna girer.

Günlük hayatta kullandýðýmýz dini terimler ve kelimelere bir bakalým.

* Eve geldiðimizde kapýyý açan kim olursa olsun, “Selâmün Aleyküm”   diye selâm verilir, 

karþýdaki kiþi de “Aleyküm Selâm”  diye selâm alýnýr.

* Bir þey yiyip içmeye, “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek baþlanýr. 

* Evden çýkarken “Allaha Ismarladýk”  diye ayrýlýnýr. 

* Evden uðurlayan, “Uðurlar Olsun, Allaha Emanet Ol.” diyerek gönderir. 

* Geleceðe ait bir söz verirken veya bir þey yapmaya niyet ederken “Ýnþallah, Allah Kýsmet 

Ederse, Allah Ýzin Verirse” gibi sözleri kullanmamýz gerekir.

* Birbirimize sabahlarý “Hayýrlý Sabahlar”; akþamlarý “Hayýrlý Akþamlar”; gece yatarken de “Hayýrlý 

Geceler” deriz.

* Cenaze taziyesinde, “Allah Rahmet Etsin”, “Allah Size Sabýrlar Versin” deriz.

* Yemekten sonra, “Allah Bereket Versin.” deriz.   

* Su içtikten sonra, “Elhamdulillah, Allah'a Þükür” deriz. 

* Telefonla konuþurken “Selâmün Aleyküm” diyerek kendimizi tanýtýr, sonra konuþmamýza 

baþlarýz. Çünkü “Selâmlaþmada on sevap vardýr. Bunun dokuzu selâm verene, biri de alana aittir.”

Bize Has Kullandýðýmýz Kelimelerin Kýsa Halleri

* Ýþe baþlamadan önce, “Ýnþallah”

* Ýþe baþlarken, “Bismillahirrahmanirrahim”

* Þaþýrýrsak “Allah Allah”

* Kendimize güvenirsek “Evvlellah”

* Azmedersek “Alimallah”

* Ýþten vazgeçersek “Eyvallah”

* Sonuna kadar gitmek istersek “Ya Allah”

* Taahhüt edersek “Vallah Billah”

* Canýmýzý sýkarlarsa “Fesübhanallah”

* Daha da sýkarlarsa “Hasbinallah”

* Pes edersek “Ýllallah”

* Ýþe coþkuyla sarýlýrsak “Allah, Allah”

* Ýþi, baþarýyla bitirirsek ve bitirirse “Maþallah”

* Eðer iþi baþaramazsak “Hay Allah”

Bismillahirrahmanirrahim 

Meselül lezinettehâzû min dûnillahi evliyâ kemeslil ankebût. Ettehazet beyte ve inne evhanel 

bûyûti la beytü'l ankebût. Lev kânû yaðlemûn.

Manasý

Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým

Allah'tan baþka dostlar edinenlerin durumu örümceðin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir. 

Hâlbuki yuvalarýn en çürüðü þüphesiz örümcek yuvasýdýr. Keþke bilselerdi.
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Utanmak imandandýr. Utanmayan istediðini yapsýn.

Euzübillahimineþþeytânirracim 

(Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim 

(Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah

Allah'ým, Sana binlerce þükürler olsun. Verdiðin sayýsýzca nimetlere hamd olsun. Yiyiniz, içiniz, 

israf etmeyiniz. Allah, israf edenleri sevmez. Lillahil fatiha. Âmin.

(Prof. Dr. Saffet SOLAK'ýn Konferansýndan)

Amerika'da mastýr yaptýðým yýllarda çalýþtýðým üniversitenin yemek salonu açýk büfe þeklindeydi. 

Herkes, dilediði yemekten istediði kadar alabiliyordu. Yemekhanenin kapýsýnda “Take what you need. Eat 

what you take” (Yiyeceðin kadar al, aldýðýný da ye!) diye yazmakta idi.

Bir gün ayný masada yemek yediðimiz Çinli bir arkadaþý, tabaðýnda kalan son pirinç tanesini 

almaya çalýþýrken gördüm. Dayanamadým, denemek için dedim ki:

- Bir pirinç tanesi için neden bu kadar uðraþýyorsun? Býrak kendini yorma o da tabakta kalsýn, 

dediðimde Çinli:

- Benim ülkemin milyarý aþkýn nüfusu var. Her Çinli vatandaþýmýz tabaðýnda bir pirinç tanesi 

býraksa Çin nüfusu ile çarp bakalým kaç ton pirinç yapar. Biz dünyanýn en kalabalýk ülkesiyiz. Ýsraf etme 

lüksümüz yoktur. Kaldý ki bu bir tanesi de olsa, dedi. 

Ben yine denemek için sorularýma devam ediyordum:

- Þu anda Çin'de deðil Amerika'dasýn. Tabaðýnda býrakacaðýn pirinç tanesi Çin'i deðil, Amerika'yý 

zarara uðratacaktýr, dediðimde yine Çinli arkadaþým gözlerini iyice yumarak güldü ve þöyle dedi:

- Yaþadýðým ülkenin Amerika olmasý fark etmez. Amerika'da yaþayanlar da insan. Biz bu tasarrufu 

tüm dünyada yaþayan insanlar adýna yapýyoruz. Nerede olursak olalým insanlýðý zarara uðratmak gibi bir 

lüksümüz de yok, diye cevapladý.

Birlik Olalým

Allah'ýmýz bir,

Peygamberimiz bir,

Kitabýmýz, Kur'an'ýmýz bir,

Bunca bir bir var iken

Hep birlikte diyelim,

Lâilâhe illallah

Muhammed Resûlullah.

I- BÝR HADÝS ÖÐRENELÝM

J- YEMEK DUASI

K - BÝR ANI

L -BÝR ÝLÂHÝ
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Arkadaþlar Türkçesi,

Olur mu ayrýlýk.

Bir elin nesi var.

Ýki elin sesi var.

Gelin birlik olalým.

Ýþi kolay kýlalým.

Allah birdir, O'nun benzeri yoktur.

Muhammed (SAV) kulu

Ve Resûlüdür.

1- Dinimizde kaç tane kandil gecesi vardýr? Ýsimlerini sayýnýz.

2- Kandil gecelerini nasýl geçiririz?

3- Kaç tane dini bayram vardýr?  Ýsimlerini sayýnýz. 

4- Dini bayramlarý nasýl kutlarýz?

5- Cuma kimlere farzdýr?  Hiç Cuma Namazýna gittiniz mi?

6- Aþure gününde evlerimizde annelerimiz ne yapar? Yapýlan tatlýnýn ismini söyleyiniz. Bu tatlýyý 

kimlerle paylaþýrýz? Evlerimizde bu tatlý niçin yapýlýr? Annelerinize sorun.

7- Günlük hayatta kullandýðýnýz dini terimleri ve kelimeleri söyleyiniz.

8- Yemek duasýný ezberleyin.

 Bir kayýkçý varmýþ. iþi yolcularý kayýðýyla nehrin diðer tarafýna geçirmekmiþ.
Adamýn kayýðýnýn küreklerinin birinde  “ Ýnanç” diðerinde “Çalýþmak” yazýyormuþ. Bu sözleri 

küreklere niçin yazdýðýný soranlara, “ Nehirden geçmek için her iki küreðe de ihtiyacým var. Çalýþmaksýzýn 
inanç, inanç olmadan da çalýþmak bir iþe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliði tek kürekle kayýðý 
yürütmeye çalýþmak gibidir. O da kendi etrafýnda döner. Hedefe asla ulaþamaz. Baþarýya ulaþmak için 
bunlarýn ikisine de ihtiyacým var. Yoksa olduðum yerde döner dururum. Hedefe ulaþamam” der.

Baþarýyý elde etmeye çalýþan gençler için unutmamalarý gereken bir hikâye.

Kostarika'da bir avcý tarafýndan yaralanan timsahýn yarasýný iyi eden bir çiftçiyle timsah arkadaþ 
olur. Gölde ve nehirde adeta baba oðul gibi oynadýklarýný ve timsahýn çiftçiyi diðer timsahlardan nasýl 
koruduðunu, yine bir aslanýn yarasýný iyi eden bir aslan bakýcýsýna aslanýn iki ayaðýný bakýcýnýn omzuna 
koyarak bakýcýnýn yüzünü sevgiyle nasýl yaladýðýný ekranlarda ibretle izledik.

Eðitimin temeli de sevgiye dayanýr. Öðretmeni sevmeyen öðrenci o öðretmenin dersine ilgi 
duymaz. Nitekim 11. Yüzyýlda yaþayan Ýmam-ý Gazali öðrencilerine icazet verirken  “ Öðrencilerinize bir 
þeyler öðretmek istiyorsanýz, önce kendinizi sevdirin, sizi seven öðrenci dersinizi de sever” diye öðütte 
bulunmaktadýr.

Enfes Bir Kayýkçý Hikâyesi

Sevginin Büyük Sihri

M- SORULAR
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Huzur

Peygamberimiz, dünyada huzurlu yaþamanýn sýrrýný þu þekilde bildiriyor: 

Ýki þeyi unutup iki þeyi unutmamaktan ibarettir. 

Huzurlu olmak istiyorsan iki þeyi hemen unutacaksýn. Birincisi, yaptýðýn iyiliði diðeri de sana 

yapýlan kötülüðü hemen unutacaksýn.

Ýki þeyi de hiç unutmayacaksýn. Biri, sana yapýlan iyiliði, diðeri de ölümü ve Allah'ý hiç 

unutmayacaksýn.

Hz. Aiþe'den

Sahabelerden biri Hz. Aiþe'ye:

 “Ey Mü'minlerin annesi! Ýnsan kendisinin iyilerden olduðunu nasýl bilir?” diye sormuþ.

Hz. Aiþe validemiz: 

“Kendisinin kötülerden olduðunu bildiði zaman.” diye cevap vermiþ.

Sahabe: 

“Kendisinin kötülerden olduðunu nasýl bilir?” diye sorunca:

Hz. Aiþe: 

“Kendisini iyilerden gördüðü zaman.” buyurmuþ.

Ýnsaný Mahveden Üç Þey:

1- Aþýrý derecede cimri olmak,

2- Nefsin arzu ve isteklerini eksiksiz yerine getirmek,

3- Kendini beðenmek,

Ayýplarý Örtmek

Hz. Ýsa bir gün kendine inananlara sormuþ:

- Bir kardeþiniz uyurken rüzgâr orasýný burasýný açsa ne yaparsýnýz? 

Havarileri:

- Açýlan yerlerini örteriz. 

Hz. Ýsa bunun üzerine:

- Hayýr, siz öyle yapmýyorsunuz. Kardeþlerinizin gizli hallerini araþtýrýyorsunuz ve baþkalarýna 

söylüyorsunuz. Ayýp örtenin ayýbýný Allah örter, ayýp araþtýranýn ayýplarýný yüzüne vurur.

Bu konuda Kur'an-ý Kerîm'de de  “Ey iman edenler! Zannýn çoðundan kaçýnýn. Çünkü zannýn bir 

kýsmý günahtýr. Birbirinizin kusurunu araþtýrmayýn. Biriniz, diðerinizi arkasýndan çekiþtirmesin. Biriniz,  

ölmüþ kardeþinin etini yemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Þüphesiz 

Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. (Hucurat Suresi, 12. Ayet)

Okuma Parçasý 1

Okuma Parçasý 2

Okuma Parçasý 3

OKUMA PARÇALARI
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Azrail ile Arkadaþ Olan Adam

Adamýn biri bir vesile Azrail ile tanýþmýþ ve arkadaþ olmuþ. 

Adam, arkadaþýna:

 - Biliyorum, senin elinden kurtuluþ yok; ancak benim senden bir istirhamým olacak. Geleceðin 

zaman bana haber verirsen hiç deðilse hazýrlýk yapar ve bazý iþlerimi tamamlamaya çalýþýrým, der ve 

birbirlerinden ayrýlýrlar. 

Aradan bir süre geçtikten sonra Azrail, bu arkadaþýnýn canýný almaya gelir.

Arkadaþý:

- Hani bana söz vermiþtin, niçin habersiz geldin? der. 

Azrail de:

- Ben sana haber verdim; ama sen anlamadýn. Önce saçýn sakalýn aðardý, sonra dizlerinin 

dermaný kesildi, ellerin titremeye baþladý, bütün bunlar ölümün birer habercisiydi, diye cevap verir. 

Kâbus

Dar mekânlarýn ruhuma verdiði sýkýntýyý çocukluðumdan beri hissetmiþ ve o tür yerlerden, feryat 

edercesine uzaklaþmýþtým. Ýleri yaþlarda bunun bir hastalýk olduðunu anladým. Fakat bu illetten bir türlü 

kurtulamamýþtým. Oysaki o dar mekânlara þimdi ister istemez girecektim.

Beni sarýp sarmalamýþlar ve uzunca bir tabuta yerleþtirmiþlerdi. Çevremde dolaþanlarýn seslerini 

gayet iyi duyuyor ve gözlerim kapalý olmasýna raðmen, her nasýlsa onlarý görebiliyordum.

“Genç yaþta öldü zavallý.” diyorlardý. Hâlbuki yapacak ne kadar çok iþi vardý.

Gerçekten de birçok iþim yarým kalmýþtý. Mesela, oðluma iyi bir iþyeri açamamýþ, araba ile 

Bilgisayar'ýn taksitlerini bitirememiþtim. Büyük bir firma kurup dostlarýmý orada toplamak da artýk hayal 

olmuþtu. Üstelik kýþ çok yaklaþtýðý halde odun kömür iþini halledememiþ ve çatýnýn akan yerlerini 

aktaramamýþtým.

Yarýda kalan iþlerimi arka arkaya sýralarken, birden kulaklarýmý çýnlatan bir sesle irkildim. Sanki 

mikrofonla söylenen bu ses, beynimin en ücra köþelerinde yankýlanýyor ve “Geçti artýk geçti!” diyordu.

Ýçimden, “Keþke geçmemiþ olsaydý!” dedim. Nereden baþýma gelmiþti o kaza bilmem ki? 

Hâlbuki ne kadar da iyi araba kullanýrdým.

Olup bitenleri hatýrlamaya çalýþýrken, dostlarýmýn çevremi sardýðýný ve içinde bulunduðum 

tabutun kapaðýný örtmeye çalýþtýklarýný fark ettim. Onlarý engellemek için avazým çýktýðý kadar baðýrmak ve 

çýrpýnmak istediðim halde ne kýmýldayabiliyor ne de bir ses çýkarabiliyordum. Biraz sonra koyu bir 

karanlýkta kalmýþ ve gözlerimi tabutun tahtalarý arasýndan sýzan ýþýða çevirmiþtim. Dehþet içindeydim. 

“Aman Allah'ým!” dedim. “Ne olacak þimdi benim halim?”

Korkudan hiçbir þey düþünemiyordum. Bu arada omuzlara kaldýrýlmýþ ve sallana sallana 

götürüldüðümü anlamýþtým. Dýþarýdaki seslerden yaðmur yaðdýðý belli oluyor ve su damlacýklarýnýn sesi, 

tabutumun gýcýrtýsýna karýþýyordu.

Cenaze namazý için camiye gidiyor olmalýydýk.

Cami deyince aklýma gelmiþti. Çok yakýnýmýzda olmasýna ve her gün beþ defa davet edilmeme 

raðmen, bir türlü vakit bulup gidememiþtim. Ama her zaman söylediðim gibi, elli yaþýna gelince namaza 

baþlayacak ve herkesin þikâyet ettiði kötü alýþkanlýklarýmý terk edecektim.

Evet, evet þu kaza olmasaydý ileride ne iyi bir insan olacaktým.

Daha önceden duyduðum ve nereden geldiðini kestiremediðim ses, “Geçti artýk geçti!” diye 

Okuma Parçasý 4

Okuma Parçasý 5
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tekrarladý. “Bitti artýk bitti.”

Namazým kýlýnmýþ ve tekrar omuzlara kaldýrýlarak sallana sallana mezarlýða doðru 

götürülüyordum. Mahallemizdeki kahvenin önünden geçerken, her gün iskambil oynadýðýmýz 

arkadaþlarýmýn neþeli kahkahalarýný iþitiyor ve “Herhalde ölüm haberimi duymamýþ olacaklar!” diye 

düþünüyordum. Sesler iyice uzaklaþtýðýnda eðik bir þekilde taþýndýðýmý hissederek mezarlýða çýkan 

yokuþu týrmandýðýmýzý anladým. Þiddetle yaðan yaðmurun, tabuttaki çatlaklardan sýzarak kefenimi yer yer 

ýslattýðýnýn da farkýndaydým. Buna raðmen dýþarýda konuþulanlara kulak verdim. Dostlarýmýn bir kýsmý 

piyasadaki durgunluktan bahsediyor, bir kýsmý da milli takýmýn son oyununu methediyordu. Tabutumu 

taþýyan diðer birisi ise yanýndakinin kulaðýna fýsýldayarak: “Rahmetlinin tersliði, öldüðü günden belli.” 

diyordu. “Sýrýlsýklam olduk birader.”

Duyduklarým, herhâlde yanlýþ olmalýydý. Yoksa bunlar, uykularýmý onlar için feda ettiðim dostlarým 

deðil miydi?

Yolculuðum bir müddet sonra bitmiþ ve tabutum yere indirilmiþti. Kapak tekrar açýldý ve cansýz 

vücudumu yakalayan kollar, beni dibinde su toplanmýþ olan bir çukura doðru indirdi.

Boylu boyunca yattýðým yerden etrafýma baktým.

“Aman Allah'ým bu kabir deðil miydi?”

Sessiz feryatlarýmý kimseye duyuramýyor ve dostlarýmýn üzerimi örtmek için yarýþtýðýný 

hissediyordum.

Tekrar zifiri karanlýkta kalmýþ ve bütün acizliðimle dua etmeye baþlamýþtým. “Ya Rabbi!” diyordum. 

“Bir fýrsat daha yok mu, senin istediðin gibi bir kul olayým ve kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçeye 

çevireyim?”

Ayný ses, her zamankinden daha þiddetli olarak: “Geçti artýk geçti!” diye tekrarladý. “Her þey bitti 

artýk.”

Mezarýmý örten tahtalarýn üzerine atýlan topraklarýn çýkardýðý sesler, gök gürültüsünü andýrýyor ve 

bütün benliðimi sarsýyordu.

Son bir gayretle yerimden fýrlayarak gözlerimi açtým. Odamdaki rahat yataðýmda yatýyor, fakat 

korkunç bir kâbus görüyordum. Bitiþik dairede oturan doktor arkadaþým, beni ayýltmaya çalýþarak: “Geçti 

artýk geçti!” diye baðýrýp duruyordu. “Geçti bak, hiçbir þeyin kalmadý.”

Yattýðým yerden yavaþça doðruldum. Terden sýrýlsýklam olmuþ ve sanki yirmi kilo birden 

vermiþtim. Dýþarýda saðanak halinde yaðmur yaðýyor, þimþek ve gök gürültüsünden bütün ev 

sarsýlýyordu.

Etrafýmdakilerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda kendimi toparlamaya uðraþýrken: “Ya Rabbim, sana 

zerrelerim adedince þükürler olsun.” diyordum. “Ýyi bir kul olmak için ya bir fýrsat daha vermeseydin?”

Nefis ve Necis Kokular

Allah dostlarýndan birisi þöyle diyor. “Melekler bir insanýn iyi bir iþ tutmaya niyet ettiðini, onun güzel 

kokusunu duyarak anlarlar.”

Çocukluðumda korkarak gittiðim camide baþýmý þefkatle göðsüne bastýran ve beni seven 

imamýn ten kokusunu hiç ama hiç unutmuþ deðilim. Cennet kokusu dedikleri zaman, hep o koku 

burnuma gelir.

Bir ayakkabý boyacýsý çocuðun, usulca ve yanýk bir sesle, “Amca, boyayalým!” temennisine, 

“Peki!” dedikten sonra sevinçle fýrçalarýna sarýlarak ayakkabýmý boyamaya baþladýðýnda ona, “Okula 

gidiyor musun?” dedim. “Evet, dördüncü sýnýfa gidiyorum.” dedi. Üstü baþý hiç de iyi deðildi. Yoksul bir 

aile çocuðu olduðu her halinden belli idi. Fakat arsýz ve cazgýr bir çocuða da benzemiyordu. Erken 

olgunlaþmýþ bir hali vardý. “Annen baban var mý?” diye sordum. “Annem var, babam yok.” dedi. Demek ki 

yetimdi. Ýçimde rüzgâr esmeye baþladý. “Tamam” dedim kendi kendime. Bu çocuða sevineceði miktarda 
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para vereyim diye niyetlendiðim esnada ne oldu biliyor musunuz? Çocuk ayakkabýmýn üzerinde 

gezdirdiði fýrçayý durdurarak utangaç ve gülümseyen bir yüzle gözlerini gözlerime dikerek “Amca, ne 

güzel kokuyorsun?” dedi.

Allah dostunun yukarýdaki sözünü hatýrladým, gözlerim buðulandý. Gayri ihtiyari yaþlar dökülmeye 

baþladý. Nitekim daha sonralarý bu Allah dostunun bu ifadesinin bir hadis olduðunu da öðrenmiþ oldum. 

Evet, güzel iþlere niyetler esnasýnda insandan çýkan manevi kokular sonucu melekler birbiriyle 

yarýþýrmýþ, o insanýn iyiliklerini kaydetmek için.

Dikkat edin. Anneler, çocuklarý için hep iyi þeyler düþünür. Onun için de her annenin kokusu 

yavrusuna misk kokusu gibi kokar. Çünkü o kokular, cennet kokularýdýr.

Batýlýlarýn ten kokularý aðýr olduðu için parfümü icat etmiþler. Rahmetli babaannemin teni bile gül 

gibi kokardý. Çünkü bize karþý hep iyilikle doluydu. Bize hep dini bilgiler öðretmeye çalýþýrdý, verdiði tavuk 

yumurtalarý karþýlýðýnda.

Ya sevgilinin kokusu? Þimdi her koku parfüme kurban ediliyor. Sevgili, gerçekten sevgiliyse 

ondan ruh kokusu gelir. Can kokusu gelir. O koku, Rabbanî bir kokudur. O koku, sevgilinin iç dünyasýnda 

cinselliðin irin kokusu deðil, ruhun yedi kat göklerden devþirdiði gül kokusudur. Ýþte bu kokudur, rayihadýr 

aþkýn ve sevginin kapýlarýný açar. Kalýcý evliliklere sebep olur. Parfüm kokusunun vesile olduðu evliliklerin 

ömrü hepimizce malumdur. Bunlarýn adýný anmaya bile deðmez.

Efendiler efendisi, “Güzel kokular bana sevdirildi.” derken “Ýyilikler bana sevdirildi.” demek 

istemiyor muydu? Kötü niyetli olan insanlarýn görüntüsü yüzüne aksettiði gibi içleri de manevî pislik üretir. 

Zaten Cenab-ý Hak da buyurmuyor mu “Müþrikler necistir.” diye.

Hayata kötülük üfleyen insanlar, zannediyorlar ki bu yaptýklarýndan hiç kimsenin haberi yoktur. 

Fakat öyle duyarlý burunlar vardýr ki onlarýn o kokularýný uzak mesafelerden alýrlar. Onun için iþlerimizden 

önce niyetlerimizi düzeltmeliyiz.

Terzi ve Cimri Arkadaþý

Zaman, sýrasý gelenleri aramýzdan çekip 

çekip alýyor. Bey, paþa, þanlý, þöhretli, yakýþýklý, 

zengin demiyor. Aramýzdan aldýklarýnýn hiçbiri, 

dünyada sâhip olduklarýndan hiçbir þeyi 

götüremiyor.

Adam olabildiðince zengindir; ama bir o 

kadar da cimridir. Her cimrinin olduðu gibi bu cimri 

zenginin de hiç dostu yoktur. Tek dostu, 

pantolonunu, ceketini zaman zaman ters yüz edip 

diktirdiði ve yamattýðý terzisi,  hayattaki tek 

dostudur. Gün gelir, terzi rahmetli olur. Cimri, 

dostsuz kalýr. Yýllar böyle gelip geçerken zengin 

cimri rahatsýzlanýr bir daha kalkamayacak 

derecede ölüm döþeðine düþer. Ölen terzinin,  týpký terzi gibi çok temiz ve dürüst bir oðlu vardýr. Terzinin 

oðlu, baba dostu olan zengin cimriyi ziyaret etmek üzere evine gider. Bakar ki adam gerçekten rahatsýz. 

Selam verir geçmiþ olsun dileklerini sunar. Zengin ve cimri adam, terzinin oðlunun kendisini ziyaretinden 

son derece memnun kalýr ve sohbetin bir anýnda,  “Artýk bize de babanýn yanýna yolculuk gözüktü.” der. 

Sözün tam bu sýrasýnda terzinin oðlu taþý gediðine koyar. “Amca, biliyorsun babam çok temiz bir insandý. 

Hiç kimseye zararý dokunmaz ve ibadetine de düþkün bir insandý. Namazlarýnýn arkasýndan 'Allah'ým, ne 

olur beni cennetine koy da cennetteki insanlara Ýdris Aleyhisselam'ýn yanýnda elbise dikeyim.' derdi. 

Kendisi ölünce kefeninin içine iplik koyduk, ama iðne koymayý unutmuþuz. Ýðnesini sana versem götürür 
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müsün?” der. Zengin ve cimri adamýn bir þey vermeden iyilik yapacaðý hoþuna gider. “Tabii oðlum, 

götürürüm;  severek götürürüm.” der. Terzinin oðlu, hemen yakasýnda bulunan iðneyi çýkarýr verir. Sonra 

da vedalaþarak, helâlleþerek baba dostunun yanýndan ayrýlýr. 

Terzinin oðlu oradan ayrýldýktan sonra zengin ve cimri adamý bir telaþ alýr. Bu iðneyi nasýl 

götürecek? Kefenin cebi yok. Eline alsa düþer, aðzýna alsa aðzýný acýtýr. Bir telaþtýr alýr, gider. Bu kadar 

sýkýntýya dayanamayan zengin ve cimri adam, terzinin oðlunu çaðýrtarak iðneyi götüremeyeceðini söyler,  

emaneti iade eder. Terzinin oðlu için beklenen an gelmiþtir. Hemen taþý gediðine koyar. “Be amcacýðým, 

bir iðneyi dahi oraya götüremez iken bu kadar malý ve mülkü nasýl götüreceksin?” dediðinde adam 

meseleyi anlar, mesajý alýr,  ömrünün son demlerinde elinden gelen tasadduku yapmaya çalýþýr, ama 

nafile! 

Onun için iyiliði de iyilik yapma imkâný varken yakmak gerek. Bezden kundaða sarýlarak adým 

attýðýmýz bu dünyadaki ömrümüz, yel gibi gelip geçiyor. Ölüm rüzgârlarý hayat kandilimizin yaðýný hem 

yakýyor hem tüketiyor. Altýndan aðaç, gümüþten yapraklara doymayan gözler sonunda bir avuç toprakla 

doluyor.

,

Ýmam- Âzam'ýn Komþusuna Ziyareti

Ýmam-ý Âzam Hazretleri'nin genç bir komþusu vardý. Her gece evine içkili gelir, çýkardýðý gürültü ile 

imamý çok rahatsýz ederdi. Ýmam, gençten hiç þikâyetçi olmaz, komþusunun hâline tahammül ederdi. Bir 

gün baþkalarýnýn þikâyetinden olsa gerek genci hapse atarlar. 

Ertesi gece gencin sesini duymayan Ýmam-ý Âzam Ebu Hanife (r.a.) þaþýrýr ve “Genç 

komþumuzun sesi niçin kulaðýmýza gelmiyor?” diye sorar. 

Talebeleri de “Efendim, o sarhoþu vali hapse attýrdý.” derler.

Ýmam-ý Âzam Hazretleri ertesi sabah doðruca valinin konaðýna gider. Talebeleri, “Hocamýz her 

halde valiye teþekkür edecek!” diye düþünürler.

Vali, Ýmam-ý Âzam Hazretlerini görür görmez ayaða fýrlar, hürmet eder  ve “Ya imam! Teþriflerinizin 

sebebini lütfen söyler misiniz?” der. 

Ýmam-ý Âzam Hazretleri de “Komþumuz olan o sarhoþ gencin serbest býrakýlmasýný rica 

ediyorum.” der. 

Vali: “Efendim, böyle ehemmiyetsiz bir mesele için niye zahmet ettiniz? Haber gönderseydiniz 

emriniz derhal yerine getirilirdi.” diye karþýlýk verir. 

Delikanlý serbest býrakýlýr. Ýmam-ý Âzam Hazretleri ile karþýlaþtýðýnda oldukça mahcup bir hâldedir. 

Zira kendisini çok rahatsýz etmiþti. Ýmam-ý Âzam Hazretleri, “Bak, biz seni unutmuyoruz.” 

sözleriyle iltifat buyurur. Genç, kýsa zaman sonra tövbe eder ve Ýmam-ý Âzam Hazretlerinin talebeleri 

arasýna katýlýr. 

Evet, onlar kimseyi itmiyor, kýnamýyor, suçlamýyor; belki sadece kendine zulmeden zavallýlara 

acýyor ve yardým etmeye çalýþýyorlardý. Baþkasý ne yaparsa yapsýn, onlar kendilerine düþeni yapýyordu.

Delik Portakal Hikâyesi

Bugün Ýstanbul'un bir semtine adý verilen Ebu'l Vefâ 

Hazretleri, zamanýnýn en ünlü âlimlerinden ve Allah 

dostlarýndan biriydi. Saray mensuplarý dâhil herkesin saygýsýný 

kazanmýþ bir kiþiydi.

Ebu'l Vefâ Hazretlerinin bir oðlan çocuðu dünyaya 

geldi. Aile, çok sevindi. Adýný Mustafa koydular. Çocuk 6-7 
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yaþýna gelince arkadaþlarý ile beraber sokaða çýkýp oynamaya baþladý. O zamanlar Ýstanbul'da sakalar 

vardý. Bunlar, sýrtýnda kýrbaðalarla (Tulumlarla) evlere su taþýrlardý. Fakat küçük Mustafa'nýn yaþý ilerledikçe 

yaramazlýklarý da arttý. Elinde bir iðne, nerede su taþýyan saka görse arkadan yaklaþýr kýrbaðalara elindeki 

iðneyi batýrýr, tulum delinirdi. Sakalar, Ebu'l Vefâ'ya karþý son derece saygýlý olduklarý için onun çocuðuna 

da bir þey diyemiyorlardý. Nihayet oðul Mustafa'nýn yaramazlýklarý babasýnýn kulaðýna kadar gitti. 

Akþam eve geldiðinde Mustafa'yý uyuttuktan sonra hanýmýný karþýsýna aldý. 

Gel bakalým haným, bizim çocuk böyle böyle yapýyormuþ. Bunun bu hatasý benden mi yoksa 

senden mi kaynaklanýyor, bir düþünelim, der.

Bir taraftan kendisi, diðer taraftan da hanýmý düþünmeye baþlarlar. 

Hanýmý birden hatýrlar ve der:

- Hamileyken misafirliðe gittiðim bir komþunun evinde sehpa üzerinde bir portakal duruyordu. 

Ýkram eder diye çok bekledim. Caným öyle çekmiþti ki ama ikram eden olmadý. Evin hanýmý dýþarý 

çýktýðýnda elimdeki örgü þiþini portakala batýrdým ve suyunu bir miktar yudumladým, der. 

Bu masum itiraf,  Ebu'l Vefâ'nýn hoþuna gider ve hanýmýna þöyle der:

- Haným, hemen yarýn git, komþudan helâllik dile. Çocuðumuz iki yudum portakal suyunu bile 

kabul edemiyor, der. 

O gece problemin tespitiyle karý koca rahat uyurlar. Sabah olunca hanýmý derhal komþuya gider 

ve helâllik diler. Böylelikle kýrbaða (su tulumu) delme iþi de sona erer.

Zengin Babanýn Oðluna Vasiyeti

Adam çok zengindir. Sadece tek bir erkek evladý vardýr. Yaþý da bir hayli ilerlemiþtir. Bir gün oðlunu 

karþýsýna alarak þöyle bir vasiyette bulunur. 

“Oðlum görüyorsun senin yedi ceddine yetecek mal býrakýyorum. Bunlarýn zerresini dahi öbür 

tarafa götürmem mümkün deðil. Hepsi sana kalacak. Ancak bütün bu mallara karþýlýk senden bir isteðim 

var. Onu yerine getirmeni baba vasiyeti olarak senden özellikle istiyorum. 

Oðlan sorar: 

- Nedir baba isteðin, yerine getireceðimden asla þüphen olmasýn? der. 

Baba: 

- Oðlum, ömrü hayatýmda benim ayaklarým hiç ýsýnmadý. Yarýn öldükten sonra yaþ topraðýn 

altýnda daha çok üþüyeceðimden korkuyorum. Ne olur ben ölünce evde mevcut eski çoraplardan birini 

giydiriver, der. 

Oðlu: 

- Baba, olur mu öyle þey? Ben çarþýdan en yeni çorap alýr giydiririm, der.

Baba: 

- Hayýr, katiyetle olmaz! Yeni çorap alýp giydirmeni istemem. Evde mevcut eski çoraplardan birini 

giydiriver. Yeni alýr giydirirsen hakkýmý helâl etmem, der.

Günler gelir geçer,  Emr-i Hak vaki olur. Baba ölür. Oðlu,  babasýnýn vasiyeti üzerine hemen evde 

mevcut eski çoraplardan en yenisini ve en iyisini giydirir. Bilahare mahallenin hocasý çaðrýlýr. Hoca efendi 

gelir,  baþlar mevtanýn elbiselerini keserek çýkarmaya. Ayaklarýna geldiðinde bakar ki çorap var. Çorabý 

çýkarmaya çalýþýrken oðlan, hemen hocanýn elini tutar: 

- Hocam, onlar kalsýn. Onlar babamýn çok önemli bir vasiyetidir. Onlara dokunmayýn, lütfen. Onlar 

ayaðýnda kalsýn, der. 

Hoca Efendi ise:

- Dinimizde mevtanýn kefenden baþka bir þeyle kabre konmasý caiz deðildir. Üstelik ayak baþ 

parmaklarýndan baðlayabilmemiz için bu çoraplarý çýkarmamýz gerekiyor, der. 

Bilindiði üzere bir mevtada öncelikle yapýlmasý gerekenler göz kapaklarýnýn indirilmesi, çenenin 
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ve ayak baþ parmaklarýnýn baðlanmasýdýr. 

Hoca efendi ile mevtanýn oðlu arasýnda çorap konusu tartýþýlýrken baba dostlarýndan biri elinde bir 

zarfla çýkagelir. 

Der ki:

- Oðlum Ahmet,  baban vefat etmiþ, baþýn sað olsun. Baban saðlýðýnda bana bir mektup býraktý. 

Dedi ki “Sen benden önce ölürsen,  oðluna ver, oðluma getirirsin; eðer ben senden önce ölürsem, sen tez 

elden oðluma getir, ver.” diye. Ben de duydum ki baban rahmetlik olmuþ, emanetini onun dileði üzerine 

tez elden ulaþtýrayým, dedim, der. 

Elindeki zarfý mevtanýn oðluna verir. Oðul, mektubu alýr ve gerçekten zarfýn üzerindeki yazý 

babasýnýn yazýsýdýr. Mektubu açýnca içinden þöyle bir not çýkar. “Oðlum Ahmet, sað ol! Allah razý olsun, 

dileðimi yerine getirdin. Ancak gördün ki hoca efendi bana giyilmiþ eski bir çorabý dahi fazla gördü. Sen 

de sakýn benim býraktýklarýma güvenme! Yanýma gelirken buraya getireceðin amellerine güven!” 

yazmaktadýr. 

Baba ölürken bile oðluna hayatta unutamayacaðý bir nasihat verir, güzel bir kýssadan hisse 

býrakýr.

Bir Bardak Süt

Howard, yoksul bir ailenin çocuðuydu ve okul giderlerini karþýlamak için kapý kapý dolaþarak 

eþyalar satýyordu. O gün, hiçbir þey satamamýþtý ve karný da çok açtý. Bundan sonra çalacaðý ilk kapýdan 

yiyecek bir þeyler istemeye karar verdi. Kapýyý açan sevimli genç bayaný görünce utandý. Yiyecek bir 

þeyler yerine: 

- Affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim? diyebildi yalnýzca. 

Genç bayan, çocuðun aç olabileceðini düþünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk 

sütü yavaþ yavaþ içine sindirerek içtikten sonra:

- Çok teþekkür ederim, borcum ne kadar? diye sordu genç bayana. 

Genç bayan, yüzünde sýcak bir gülümsemeyle:

- Borcunuz yok, dedi. Annem, gösterdiðimiz þefkat ve nezaket karþýlýðý olarak asla bir bedel 

ödenmesini beklemememizi öðretti bize, dedi. 

Çocuk: 

- O halde çok teþekkürler, yürekten teþekkür ederim size, dedi. 

Howard Kelly, evin önünden ayrýldýðý zaman kendisini yalnýzca bedensel olarak deðil, ruhsal 

olarak da güçlü hissediyordu.

Yýllar sonra genç bayan yaþlanmýþ ve çok ender rastlanan bir hastalýða yakalanmýþtý. Yöredeki 

doktorlar çaresiz kalýnca hastalýðý ile ilgili araþtýrmalar yapýlmasý için onu büyük kente gönderdiler. 

Dr. Howard Kelly, konsültasyon yapmasý için çaðrýldýðý hastanýn, çocukluðunun geçtiði 

kasabadan geldiðini duyunca bir farklý heyecanlandý. Artýk genç olmasa da yýllar önce kendisine sevgiyle 

yaklaþan bayaný ilk gördüðü anda tanýmýþtý. Onun hayatýný kurtarmak için elinden gelini yaptý. Uzun süren 

tedaviden sonra saðlýðýna kavuþtu. Hastaneden taburcu edilecekti. Dr. Kelly, denetlemesi için hastahane 

masraflarýný gösteren faturaya þöyle bir baktý. Faturanýn üstüne bir þeyler yazarak zarfýn içine koydu ve 

hasta bayanýn odasýna gönderdi. Kadýn, elleri titreyerek aldý zarfý eline. Açmaya korkuyordu. Hastahane 

faturasýný asla ödeyemeyeceðini ve geri kalan hayatý boyunca bu faturayý ödemek için çalýþacaðýný 

biliyordu. Sonunda zarfý açtý. Faturaya iliþtirilmiþ bir not dikkatini çekti. Kâðýtta þunlar yazýyordu: 

“Hastane giderlerinin tamamý, bir bardak süt karþýlýðý ödenmiþtir.”
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Çalýþ ve Dua Et 

Çocukluk yýllarýmda hayatým dehþetle doluydu. Annem kalp hastasýydý. Her gün bayýlýyordu. 

Annem ölecek, beni de yetimhaneye gönderecekler diye ödüm patlýyordu. Bunun korkusuyla her gece 

Allah'a dua ediyordum: 

“Allah'ým, annemi yaþat ki ben yetimhaneye gitmeyeyim.”

Yýllar öylece geçip gitti. Allah, anneme ömür verdi, bizler yetimhaneye düþmeden büyüdük.

Bu arada, kardeþim büyük bir kaza geçirdi. Çok acý çekiyordu. Kendi kendine yemek yiyemiyor, saða - 

sola dönemiyordu. Aðrýsýný dindirmek için üç saatte bir iðne yapýyordum.

Bu durum iki yýl sürdü. Bir lisede tarih öðretmeniydim. Kardeþim, aðrýdan baðýrmaya baþlayýnca 

komþular okula telefon ediyorlardý. Hemen eve koþuyor, iðnesini yapýyordum. Her gece yataða yatarken 

saati üç saat sonraya kuruyordum.

Bu acý durum karþýsýnda kendimi üzüntü seline kaptýrmamak için iki þey yaptým: Birincisi, kendimi 

iþime verdim. Ýkincisi, hasta kardeþimin yanýnda benim saðlýklý olduðumu düþünerek Allah'a þükretmeyi 

öðrendim. Kendi kendime sýk sýk: “Sen dünyanýn en mutlu insaný olmalýsýn. Çünkü saðlýk gibi bir hazinen 

var.” diyordum. 

Her sabah, içten gelen bir duyguyla bana saðlýk verdiði için Allah'a tekrar þükrederdim. Bu ruh hâli 

içinde bütün üzüntülerim daðýlýr ve içime sýcak bir mutluluk, güçlü bir yaþama sevinci dolardý.

Hayatýnýzda üzüntü veren bir durum varsa, ayný þeyi siz de deneyin. Ýþe yaradýðýný göreceksiniz.

Kýzýlderili Çocuk

Kýzýlderililerde en büyük paye savaþçý 

olmaktýr. Kýzýlderili kültürüne göre bu savaþçý payesi 

generallik gibi bir rütbeye denk gelmekteymiþ. 

Savaþçý olmak isteyen Kýzýlderili çocuklar, genç 

yaþta imtihandan geçirilirmiþ. Henüz ergenlik 

çaðýna girer girmez 13-14 yaþlarýnda iken çok 

uzaklara yalnýz baþýna gider,  orada yetiþen bir 

bitkiyi veya oraya mahsus olan herhangi bir þeyi 

getirirse o çocuða savaþçý payesi verilirmiþ.

Bir gün bir Kýzýlderili çocuk, “Ben savaþçý 

olacaðým!” der. Kabilenin büyükleri de ”Haydi 

bakalým, falan daða gidip (mesela bizim ülkemizde, Toroslar gibi bir daðýn tepesine) orada yetiþen bir kýr 

lalesinden koparýp getirirsen sana savaþçý payesi veririz.” derler. Çocuk bunu kabullenir. Bufalo 

derisinden battaniyesini sýrtýna alýr, ekmek torbasýný omzuna takar ve baltasýný da beline sokar, hemen 

yola koyulur. Uzun bir yürüyüþten sonra çýkacaðý daðýn dibine varýr. Hem yorulmuþ hem de acýkmýþtýr. 

Yemyeþil çimenler üzerine kendini atar, acýkan karnýný bir güzel doyurur, þýrýl þýrýl akan buz gibi sulardan 

içer. Artýk karný doymuþtur. Onca yol yorgunluðundan dolayý üzerine bir aðýrlýk çöker ve yemyeþil 

çimenlerin üzerine yayýlýr, biraz sonra da derin bir uykuya dalar. Nice sonra uyanýr ve kendini dinlenmiþ 

hissederek daðýn yamacýna bakar, kalkar ve daða doðru yürümeye baþlar. Uzun bir yolculuktan sonra 

daðýn tepesine ulaþýr. Bütün ufuk ayaðýnýn altýndadýr. Daðýn zirvesinde olmanýn gururuyla ve bembeyaz 

karlar ayaklarýnýn altýnda dolaþmaya baþlar. “Bu dünyada benden daha cesur insan var mý?” diye kendi 

kendine gururlanýr. Kendisinden istenen kýr lalesini bulur ve koparýr. 

Tam geriye döneceði sýrada bir yýlan çalýlar arasýnda hýþýrdayarak karþýsýna çýkar. Yarý baygýn bir 

Okuma Parçasý 12

Okuma Parçasý 13

192



haldedir. Dile gelir ve çocuða: “Havalar birden soðudu, ben yuvamý bulamadým, karlar arasýnda kaldým. 

Ne olur beni koynuna al da ýsýt çok üþüdüm, ölmek üzereyim, bana yardým et!” der. Çocuk, “Ben seni 

koynuma alýp ýsýtamam, bana atalarým senin hain bir hayvan olduðunu söylediler. Seni koynuma alýrsam 

beni ýsýrýrsýn, bunu asla yapamam; zira atalarým bana yanlýþ þey öðretmezler.” der. Yýlan yalvarmaya 

devam eder. “Ne olur lütfen beni koynuna al! Katiyetle atalarýnýn dediði gibi sana hainlik yapmam ve 

ýsýrmam. Bunun için sana söz veriyorum. Bana yardým et. Yardým etmezsen bak burada öleceðim.” der. 

Çocuk, katiyetle bunu yapamayacaðýný söyleyince yýlan, aðlamaklý bir þekilde yalvarmaya devam eder.  

Daha sonra çocuk merhamete gelir ve yýlaný koynuna alarak geldiði yoldan geri dönmeye baþlar. 

Daða çýkarken dinlendiði yere geldiðinde tekrar orada mola verir. Þýrýl þýrýl akan sulardan içer, karnýný 

doyurur. Yemyeþil çayýrlarýn üstüne yatarak yorgunluðunu gidermek için uzanýr ve oracýkta uyuyakalýr. 

Yükseklerden aþaðýya indikçe hava sýcaklýðý arttýkça yýlan da kendine gelmeye baþlar. Zaten çocuðun 

koynunda, vücut sýcaklýðýyla ölmekten kurtulan yýlan, kendini iyice toparlar. Çocuðun koynundan çýkmak 

için pantolonunun paçasýna yönelir. Bu arada çocuðun bacaðýný ýsýrýr. Isýrdýðýnýn farkýna varýnca hýzla 

çocuktan uzaklaþmaya baþlar. Can acýsýyla uyanan çocuk yýlanýn arkasýnda baðýrýr. “Hani bana söz 

vermiþtin, ýsýrmayacaktýn!” dediðinde yýlan arkasýna bakarak “Sen beni kendi ellerinle alýp koynuna 

koyarken benim nasýl bir hayvan olduðumu biliyordun.” diye cevap verir. 

Ýnsanýn kendine yaptýðý kötülüðü baþkalarý yapamaz. Ýnsan hiçbir þeyin cahili deðildir. Cenab-ý 

Hak her insaný yaratýrken ona iyi ile kötüyü ayýracak vicdan terazisini de içine yerleþtirmiþtir. Yeter ki 

vicdanýnýn doðrultusunda aklýný ve iradesini kullansýn. Rabbimiz ve onun Resulü Peygamberimiz de 

iþimize gelmese de bize her þeyin doðrusunu söylemiþtir. Bir kimse elini þiþeye, uyuþturucuya ve kumar 

kâðýtlarýna uzatýrken, harama adým atarken baþýna neler gelebileceðini de çok iyi bilir. Çünkü bu yola 

gidenlerin baþýna neler geldiðini bizzat çevresinde gözlemektedir.

Küresel Isýnmaya Karþý Bize Düþen Nedir?

Son günlerde özellikle içinde bulunduðumuz yýlda medyada ve ekranlarda “Küresel Isýnma” konusunda  

sýkça sýzlanmalara rastlýyoruz. Konu, konferanslar ve konserlerle gündemde tutulmaya çalýþýlýyor. 70 

milyonluk Türkiye ile birlikte 6 milyar dünya insaný, her gün küresel ýsýnmayý hatýrlasa, onun için aðýtlar 

yaksa, konuþsa, anlatsa, acaba küresel ýsýnmayý durdurabilir mi? Hep birden “Hayýr!” dediðinizi duyar 

gibiyim. 

O halde çare nedir? 

Çare, elektriði kesene kýzmak, öfkelenmek deðil, karanlýðý yok etmek için kalkýp mum yakmaktýr. 

Þimdi gelin hep beraber bir hayalin nasýl gerçeðe dönüþeceðini görelim.

Elinize bir elma çekirdeði alýn. Elmanýn yüreðinde duran bu çekirdeðe iyi bakýn. Ne 

görüyorsunuz? Sadece bir çekirdek mi, bir elma mý, bir sepet elma mý, yoksa bir tezgah dolusu elma mý? 

Belki de bir dal dolusu elma ya da bir elma aðacý. Peki bir elma bahçesi hayal edeniniz var mý? 

Ýþte Manisa Merkez Efendi Devlet Hastahanesinin baþarýlý ürologlarýndan Dr. Fahrettin ER, bir çekirdekte 

bir bahçe hayal eden dünyadaki nadir insanlardan biri. Bu yaz günlerinde sofranýzdan eksik olmayan 

viþne, kiraz, erik, kayýsý, þeftali çekirdeklerinde, sepetler dolusu meyveler, tezgâhlar dolusu  meyveler, 

aðaçlar, bahçeler gizli. Kur'an-ý Kerîm'de ismi geçen incir meyvesinin minnacýk çekirdeklerinde ise bir 

deðil, birden fazla bahçeyi dolduracak binlerce aðaç gizli. Hem yapraðý bir karýþ hem de þiþman bir insanýn 

kalýnlýðýnda gövdesi olan bir aðaç. Diþimizin kovuðunu doldurmayan küçücük bir çekirdekte gizli bütün 

bunlar. Hangi ilim, hangi güç, böyle bir aðacý minnacýk bir tohum içinde programlayabilir?

Sýcak yaz mevsiminin en çok sevilen ve tüketilen yaz meyveleri, sofralarýmýzýn vazgeçilmezidir. Mis 

gibi kokularýyla nefsimizi, rengârenk görünüþleriyle göz zevkimiz, birbirinden güzel tatlarýyla damak 

zevkimizi, aðzýmýzýn tadý olan her türlü meyve çekirdeklerini çöpe atarak tezgâhlar dolusu meyveleri, meyve 

aðaçlarýný, meyve bahçelerini hebâ etmeyelim. Merkez Efendi Devlet Hastahanesinin baþarýlý doktoru 

Fahrettin ER'in bu projesini dinleyip görelim. Þu anda dünya medyasýnýn da yakýndan takip ettiði sýfýr maliyetli 
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çekirdek toplama kampanyasýna katýlalým. Hem küresel ýsýnmaya karþý bize düþen görevi yapalým hem de 

kurttan kuþa, arýdan böceðe kadar her türlü canlýnýn faydalanacaðý meyve bahçeleriyle etrafýmýzý ve 

dünyamýzý donatalým.

Bundan böyle meyve yemeyen çocuklarýn bile meyve yiyerek katkýda bulunacaðý bu projeye herkesin daha 

fazla ilgi göstereceðini umarak bu konuda daha detaylý bilgiyi almak için deðerli öðrencimi sizlerle baþ baþa 

býrakýyorum.

Dr. Fahrettin ER, hem biyoloji hem de týp fakültesi mezunu olan eski bir öðrencimdir. Kendisiyle onur 

ve gurur duyuyorum. Dr. Fahrettin ER'in bir makalesini birlikte okuyalým;

YEDÝÐÝMÝZ  MEYVELERÝN ÇEKÝRDEKLERÝNÝ NE YAPALIM?

Hiç düþündünüz mü bilmiyorum, altýnda oturduðumuz koca çýnarýn, dallarýnda kuþlarýn oynaþýp 

yuva yaptýklarý kara selvilerin, meyvelerini koparýp yediðimiz erik, kiraz, viþne, elma, armut, ayva, kayýsý, incir 

aðaçlarýnýn her birinin küçücük bir tohumdan; tohumlarýn ise toprak altýnda kalarak çimlenip meydana 

geldiðini?

Hani o nefis tadýyla ve kokusuyla yediðimiz kirazlarýn küçücük çekirdekleri vardýr ya onlarýn içinde bir 

kiraz aðacýnýn var olduðunu; kayýsýnýn çekirdeðinde kayýsý aðacýnýn saklý olduðunu, yeni dünya meyvesinin 

içinde gizlenmiþ üç beþ çekirdeðin her birisinin kocaman bir yeni dünya aðacýný sakladýðýný biliyor musunuz? 

Evet, her meyve aðacý kendi çekirdeði içinde saklýdýr. Yedikten sonra bu çekirdekleri çöpe atarsak 

çürüyüp giderler. Ama bu meyveleri yedikten sonra çekirdeklerini bir kaç gün gölgede kurutup saklarsak 

daha sonra özellikle Ekim, Kasým, Aralýk aylarýnda pikniðe gittiðimizde bu çekirdekleri de yanýmýzda götürüp 

piknik alanýnda veya ormanda topraða atar veya toprak altýna gömersek onlardan yüzlerce yeni meyve 

aðaçlarýnýn çýkacaðýný unutmayalým.

Ormanda sizin gömdüðünüz çekirdeklerden çýkacak olan aðaçlar, önce kirli havayý alýp oksijene 

çevirerek temiz hava saðlayacaklar, büyüyüp meyve vermeye baþladýktan sonra da meyvelerini ormandaki 

kurtçuklar, sinekler, arýlar, böcekler, kuþlar, diðer hayvanlar ve insanlar yiyeceklerdir. Üstelik bu meyve 

aðaçlarý, herhangi bir orman yangýnýnda kolayca yanýp tutuþmadýklarý için yangýnlarýn ilerlemesini engelleyip 

orman yangýnlarýnýn zararlarýný azaltacak ve yangýnlarýn kontrol altýna alýnmasýný kolaylaþtýracaklardýr. 

Ormanlarda artan sinekler, böcekler, arýlar, kuþlar ve sincaplar ormanlarýn daha güzel olmasýna sebep 

olduklarý gibi ovalardaki meyve ve sebze gibi ürünlerin tozlaþarak döllenmesine, özleþmesine yardýmcý 

olacaklar, böylelikle tarým ürünlerinin kalitesi ve verimi dolaylý olarak artacaktýr.

Ormanda çýkacak ve yeþerecek olan her bir aðaç, son zamanlarda gittikçe artan kuraklýða ve 

susuzluða karþý da bir çare olacaktýr. Aðaçlarýn dolayýsýyla ormanlarýn yaðmurun yaðmasýný hýzlandýrdýðý, 

yaðmuru arttýrdýðý düþünülürse kuraklýða ve susuzluða çare olacaktýr. Ayrýca dünyamýzýn giderek ýsýnmasý 

sonucu ortaya çýkan küresel ýsýnmanýn sebebinin havada artan karbondioksit gazýndan kaynaklandýðý 

bilinmektedir. Yukarýda bahsettiðimiz proje sayesinde yeþerecek her bir fidanýn, büyüyecek her yeþil yapraklý 

aðacýn küresel ýsýnmayý azaltacaðý gibi insanlýðý bekleyen en önemli tehlikelere karþý da korumada etkili 

olacaktýr.

Düþünelim bakalým, her insan bir yýlda  kaç tane erik, kiraz, kayýsý, viþne, þeftali, yeni dünya, elma, 

armut yemektedir? Bunlardan kaç tane çekirdek ortaya çýkmaktadýr? Ortaya çýkan bu çekirdekleri topraða 

gömdüðümüzü ve bunlarýn aðaç olduðunu düþünün, herhalde dünyanýn her tarafý aðaçlarla kaplý olurdu. 

Dünya, cennetten bir köþe gibi çok daha güzel olur, daha çok temiz havamýz olur, ormanlarýmýz  cývýl cývýl 

kuþlarla, rengârenk kelebeklerle, oradan oraya koþan sincaplarla, her derde deva üreten arýlarla ve binlerce 

çeþit hayvanlarla, bitkilerle dolu olurdu. Bu dünyada kendi cennetimizi oluþturmamýz bizim elimizde deðil 

mi?

BU KONUDA TEMANIN DUYURUSUNU DÝKKATE ALALIM.

Yeryüzünün aldýðý yaðmur oraný 10 yýllýk aralýklarda artar. Bu sene (2010) dünyanýn periyodik 

olarak en çok yaðmur alan yýllarýndan biri olacak, bu nedenle yediðiniz kayýsý, þeftali, kiraz, viþne, karpuz, 

kavun, erik vb. meyvelerin çekirdeklerini lütfen çöpe atmayýn, hele çöp poþetlerine ASLA hapsetmeyin. 

Mümkünse herhangi bir yerde topraðýn 10 cm altýna gömün. Üzerine de bir bardak su dökün.
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Gömme imkanýnýz yoksa bi poþette bu çekirdekleri biriktirip yanýnýza alýn ( yada arabanýza koyun) 

arsa, tarla, toprak yol kenarý, yamaç gibi topraðý gördüðünüz alanlara bu çekirdeklerinizi savurun, 

korkmayýn bu çevre kirliliði deðildir aksine çevre için yeni hayattýr. Doða hemen o yeni çekirdekleri 

kucaklar ve besler…

Yapacaðýnýz en kötü hareket çekirdekleri poþetlere hapsetmektir ! Bunu yapmayýn ve 

yaptýrmayýn. Yapýlan çalýþmalarda doðaya baþýboþ atýlan yada dikilen bu çekirdeklerin en az yarýsýnýn 

yeþerip aðaç veya bitki olduðu kanýtlanmýþ. En büyük israflardan birisi meyve çekirdeklerinin çöpe 

atýlmasý, ülkemiz adýna küçümsenemeyecek büyük bir servet...

Daha yeþil bir ülke için, daha temiz hava için, toprak kaymasýný önlemek ve yeni nesillerimize yeþil 

bir dünya býrakmak için hep birlikte elimizden geldiðince meyve çekirdeði gömelim, savuralým, 

fýrlatalým…

Bu uygulama TEMA tarafýndan baþlatýldý ve bilinçli toplum olarak bizlerin desteklerini bekliyor, 

Doðaya yardým etmek, gelecekte etrafýmýzý saracak beton ve gökdelenlerden alamayacaðýmýz oksijeni 

karþýlamak için bile bu çekirdeklerden çýkacak aðaçlara ihtiyacýmýz olacaktýr.

Poþete koymadýðýnýz her çekirdek için þimdiden teþekkürler... 

Her Engel Bir Yüksekliðin Eþiðidir, Yolumuzdaki Engeller 

Eski zamanlarda bir sultan, þehrin dýþýna çok muhteþem bir saray yaptýrmýþ. Açýlýþ gününe de bütün 

halkýný davet etmiþ. Þehrin dýþýndaki bu saraya giden sadece tek dar yol varmýþ. Yolun ortasýna ise kocaman 

bir kaya koydurmuþ. Kendisi de yolu çok iyi gören bir pencereye oturmuþ. “Ýnsanlarýn tavrý nasýl, bu duruma 

ne diyorlar acaba?” diye gözlemeye baþlamýþ. Ülkenin en zengin tüccarlarý, en hatýrlý kervancýlarý ve saray 

görevlileri sabahtan öðlene kadar birer birer gelmiþler. Hepsi zor da olsa kayanýn etrafýndan dolaþýp saraya 

girmiþler. Pek çoðu sultaný yüksek sesle eleþtirmiþ. “Halkýndan bu kadar vergi alýyor, ama yollarý temiz 

tutamýyor, böyle sultan olmaz!” diye söyleniyorlarmýþ. Akþama doðru bir köylü çýkagelmiþ. Bu adam saraya 

meyve ve sebze getirirmiþ. Yolu kapatan kayanýn olduðu yere gelince sýrtýndaki küfeyi yere indirmiþ, iki eli ile 

kayaya sarýlýp kayayý itmeye baþlamýþ. Ancak kaya oldukça büyük olduðundan kayayý kýpýrdatmaya gücü 

yetmiyormuþ. Kalýnca bir odun bulmak için çevresine bakýnmýþ. Aradýðýný bulmuþ, bir odunu kullanarak zor 

da olsa koca kayayý yolun ortasýndan biraz olsun kaldýrmayý baþarmýþ. Sebze meyve küfesini yeniden sýrtýna 

almak üzereyken kayanýn eski yerinde bir kesenin olduðunu fark etmiþ. Kese, altýnla doluymuþ. Bir de not 

varmýþ kesenin yanýnda, sultanýn mührünü taþýyan. Notta “Bu altýnlar, kayayý yoldan kaldýran kiþiye aittir.” 

yazýyormuþ. Köylü, zenginler ve diðer ileri gelenler gibi yapmamýþ ve bugün bizim de faydalanabileceðimiz 

bir ders vermiþti bu hareketiyle: “Aslýnda yolumuzdaki her engele, hayat þartlarýmýzý daha iyileþtirebilecek bir 

fýrsat olarak bakabiliriz.” 

Hayatta karþýlaþtýðýmýz ve aþtýðýmýz her engel bizim için bir adým yüksekliktir.

Kuru Kafa

Derviþlerden biri pazara üç tane kuru kafatasý 

götürmüþ satmak için. Bunlarý bir taþýn üstüne sýralamýþ. 

Birine deðer olarak 1 para, diðerine 10 para ve öbürüne 

de aðýrlýðýnca altýn takdir etmiþ. 

Merak edenler sormuþ: 

-Her üçü de kurukafa! Neden hepsine ayrý ayrý 

deðer biçtin? 

-Derviþ cevap vermiþ: 

-Birincisi taþ kafadýr, hiçbir öðüt dinlemez, hiç 

Okuma Parçasý 15

Okuma Parçasý 16

195



kimseden çekinmez, hep kendi bildiðini yapar ve hep de kendisi zararlý çýkardý. Onun için bu çok deðersiz. 

Ýkincisi ise boþ kafadýr. Nasihat dinlerdi, ama yine kendi bildiðini yapardý, bu da hep zararlý çýkardý. 

Üçüncüsüne gelince! Bu hoþ kafadýr. Biliyordu ve nasihat dinliyordu, istiþare ediyordu. Bu yüzden 

hep doðru iþler yaptý ve insanlýða güzel hizmetler sundu. Bu bakýmdan bu kafa deðerli kafadýr.” diye 

cevapladý. 

Sizler hangi kafayý taþýyorsunuz?

Mareþal Tito'dan Müthiþ Bir Ýtiraf

 Ömrünün tam 50 yýlýný komünist ve ateist ideoloji 

yolunda harcayan Tito'yu 40- 50 yaþ aralýðýnda olanlar iyi bilir. 

Tito ömrünün son günlerini yaþamaktadýr. Þeref misafiri 

olarak Tito'yu ziyarete giden Türkiye Komünist Talebe Birliði 

Baþkaný S. G. gördükleri karþýsýnda þaþýrmýþtýr. Yýllarca önce 

milyonlara hitap eden o muktedir Tito, þimdi dili ve çenesi 

düþmüþ, elleri ve bacaklarý tam bir deðnek halini almýþ, 

gözleri yaþla dolmuþ, dudaklarý titrer vaziyette ve yüzündeki 

acý dolu ifadelerle ölüm döþeðinde yatmaktadýr. Tito'yu 

öylece görünce yanýndakilerle beraber teselli etmek 

istemiþler.

-Efendim, ölüm sizi korkutmasýn. Belki maddeten 

aramýzdan ayrýlacaksýnýz, ama yaptýðýnýz inanýlmaz hizmetlerinizle kalplerde ebediyen yaþayacaksýnýz!  

 Tito, büyük bir piþmanlýk içinde þu itirafta bulunmuþ:

- Yoldaþ, ben ölüyorum artýk… Ölümün ne derece korkunç bir þey olduðunu size anlatamam. 

Anlatsam bile sýhhatli ve genç olan sizler, bunu anlayamazsýnýz. Düþünün; ölmek, yok olmak… Topraða 

karýþmak… Kuþ tüyü yatak ve yorganlardan, muhteþem saraydan sonra bir daha dönmemek üzere kara 

topraðýn altýna giriþ ve gidiþ… Ýþte bu çýldýrtýyor beni. Dostlarýmýzdan, sevdiklerimizden, unvan ve 

makamlardan ayrýlmak… Dünyanýn güzelliklerini bir daha görememek… Ne korkunç bir þey,  anlamýyor 

musunuz?

Yoldaþlarým! Sizlere açýk bir kalple itirafta bulunmak istiyorum. Ben öldükten sonra toprak 

olacaksam; diriliþ, ceza veya  mükâfat  yoksa, benim yaptýðým  mücadelenin deðeri nedir? Söyleyin bana! 

Yoldaþlarýmýn kalbine gömülecekmiþim, unutulmayacakmýþým, alkýþlanacakmýþým; geçin bu boþ lakýrdýlarý. 

Neye yarar bu boþ laflar? Ben mahvolduktan sonra beni alkýþlayanlarýn takdir sesleri, kabirde vücudumu 

parçalayan yýlan, çýðan ve böcekleri insafa getirir mi? Söyleyin, bu gidiþ nereye? Bunun izahýný Marks, 

Engels,  Lenin dahi yapamadan gitti. Ýtiraf etmek zorundayým:  Ben, Allah'a, Peygambere ve ahirete 

inanýyorum artýk. Dinsizlik çare deðil.  Düþünün,  þu kâinatýn bir Yaratýcýsý, þu muhteþem sistemin bir kanun 

koyucusu olmalýdýr. Nasýl bizler ülkemizi yönetmek için kafamýzdaki düþünceleri kanun haline getirip 

ülkemizi idare ediyorsak bu evrenin de bir kanun koyucusu olmalýdýr, vardýr da. Bence ölüm bir son 

olmamalýdýr. Mazlum gidenlerle,  zalimce ölenlerin bir hesaplaþma yeri olmalýdýr. Hakkýný almadan, cezasýný 

görmeden gidiyorlar. Böyle keþmekeþ olmaz. Ben bunu vicdanen hissediyorum. Onlarýn ahlarýna kulak 

verecek bir merci olmalý…  Yoksa insan teselliyi nereden bulacak? Bunlarýn bir açýklamasý olmalý. Nedense 

ölüm kapýya dayanmadan bunu idrak edemiyoruz. Belki de göz kamaþtýrýcý makamlar buna engel oluyor. 

Ben bu inançtayým yoldaþlarým. Sizler ne derseniz deyin! Artýk Allaha ýsmarladýk.

Gördüklerim, benim görmediðim Yaratýcý'nýn varlýðýna inanmaya zorluyor.

Ancak Allah'a inandýðým zaman yaþadýðýmý anladým. (Tolstoy)
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Okuma Parçasý 18

Dünyanýn Cennet ve Cehennemi

Sahabelerden biri gelir, Peygamberimize sorar:
— Ya Resûlullah, bana cennete gidecek bir amel söyler misin?
Peygamberimiz sorar: 
— Evli misin, bekâr mýsýn? 
Sahabe:
— Bekârým Ya Resûlullah. 
Peygamberimiz:
— O halde git, önce git evlen dinini tamamla ki cennete giresin.
Yine baþka bir zaman sanki sözleþmiþçesine Hifa adlý bir sahabe kadýn da ayný soruyu sorar: 
Peygamberimiz:
— Evli misin, bekâr mýsýn? 
Sahabe kadýn 
— Bekârým Ya Resûlullah. 
Peygamberimizin cevap yine aynýdýr. 
— Git önce evlen dinini tamamla ki cennete giresin
Peygamberimizin cevaplarýndan anlýyoruz ki evlilik günahlara karþý büyük bir kalkandýr. Baþka bir 

buyrukta da “Dünyanýn cenneti huzurlu bir aile yuvasý, dünyanýn cehennemi de huzursuz bir aile yuvasýdýr.” 
denilmektedir.

Zaman zaman Türk çocuklarýnýn dinî eðitimleri için Almanya'ya çaðrýlýyorum. Orada derse gelen 
öðrencilerden birine okumasý için baba ile ilgili bir þiir verdim. 

Çocuk:
-Hocam ben bu þiiri okumam, dedi. 
-Neden? Dedim.
-Ben babamý sevmiyorum, diye cevapladý. Sonra öðrendim ki anne baba boþanmýþlar. Babasý 

baþka bir hanýmla evlenmiþ. Çocuk babasýndan nefret eder hale gelmiþ. 
Huzur-u Ýlahiden insan yüzünden kovulan þeytan, Âdem (A.S.)'a ve onun nesline düþmandýr. 

Þeytanýn sermayesi kin, nefret, hiddet ve hasetlik olup gurur ve kibirle gözü kör eder. Birinci düþmaný insan 
olan þeytan, insaný kýyamete kadar yoldan çýkarma ve sapýtma yemini etmiþtir.

Bir gün büyük  þeytan,  üç küçük þeytan  vekilini dünyanýn dört bir yanýna insanlarý günah iþletmek 
üzere daðýtýr. Onlarýn zafer sevinciyle 
dönmelerini dört gözle bekler. Þeytanýn 
vekilleri döndüklerinde yaptýklarýný tek tek 
anlatmaya baþlarlar. 

Birincisi çirkin bir gülümsemeyle 
“Efendim, iki adamý birbirine düþürüp kavga 
çýkardým. Birbirleriyle  öldürürcesine kavga 
ettiler. Kavga esnasýnda dillerine ne geldiyse 
söylediler. Oysa tartýþtýklarý konunun hiçbir 
önemi yoktu. Birbirlerinin canýný yaktýlar. Biri 
hastaneye düþtü, diðeri de hapishaneye. 
Artýk onlar ölünceye kadar birbirleriyle dost 
olmazlar. Gördüm ki insanlar kavgayý çok 
seviyorlar, ben bu iþe devam etmek 
istiyorum. Üstelik seyretmesi de çok zevkli 
oluyor.” der.

Büyük þeytan, anlatýlanlarý donuk bir 
ifadeyle dinler. Ama anlatan kadar zevk 
duymaz.

Ýkincisi söz alýp “Efendim, ben de insanlarý içki ve kumar yoluyla ifsat edip aralarýný bozdum. Ýçki 
içirip aralarýnda kavga çýkardým. Biri hastaneye gitti, diðeri cezaevine, öbürü de mezara gitti.” der ve 
þeytanýn yüzüne umutla bakar.

Þeytan yüzünü buruþturur ve “Hiç biriniz diþe dokunur bir þey yapmamýþsýnýz.” diye avenesini 
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azarlar.
Sýra üçüncüsüne gelir, arkadaþlarýnýn yaptýðý karþýsýnda kendisinin yaptýðý çok hafif kalýr. 

Umutsuzca ve utanarak “Efendim, ben bir adamla eþinin arasýný açtým ve onlarý birbirine düþürdüm. Onlarý 
birbirinden ayýrdým.” der. Çünkü ona göre yaptýðý bu iþ arkadaþlarýnýn yaptýðýnýn yanýnda küçük bir hadise 
idi. Duyduklarý karþýsýnda þeytanýn gözleri zafer sarhoþluðuyla parlar. Tahtýndan ayaða kalkar, bu vekilini 
kucaklar. “Gerçekten çok büyük bir iþ baþarmýþsýn.” diyerek bu vekilini tebrik eder. Diðer vekiller 
homurdanarak “Ama efendim, bizler ondan daha büyük iþler yapmýþken bizi tebrik etmedin. Oysa bir 
adamýn eþinden ayrýlmasý basit bir olaydýr.” derler. Þeytan, kendinden emin bir þekilde “Sizin aklýnýz ermez!” 
der. O çirkin gülümsemesiyle sözlerine devam eder. “Bu kurnaz vekilim, bana toplumun ve insanlýðýn kalbini 
getirdi. Aile, toplumun kalbidir, direðidir. Bu direk yýkýlýrsa toplum da parçalanýr. Aileler parçalanýrsa toplum 
diye bir þey kalmaz, kargaþa çýkar, kavgalar uzar da uzar. Çocuklar ortada kalýr, saðlýklý büyüyemezler. 
Hepinizin yaptýðýný bu vekilim tek baþýna yaptý. O, bir adamý eþinden ayýrdý.” diyerek korkunç bir kahkaha 
atar. O sözü tekrar söyler: “O, bir adamý eþinden ayýrdý.”

Vekil þeytan, bu övücü ve onurlandýrýcý sözler karþýsýnda vahþi bir zafer çýðlýðý atarak “Devam 
edeceðim, aileleri parçalayacaðým. Kýyamete kadar hepsini saptýracaðým.” der.

Evet, bugün dinimizi, milliyetimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi tam hakkýyla 
yaþamanýn ve yaþatmanýn yeri ailedir. Saðlýklý toplumlar, saðlýklý ailelerle oluþur. Sosyologlara göre de 
saðlýklý bir aile piramide benzer. Bu piramidin altýný çocuklar, orta kýsmýný gençler, daralan üst kýsmýný da 
yaþlýlar oluþturursa böyle toplumlar saðlýklý toplum yapýsýdýr. Þayet bu piramidin tersi bir durum söz konusu 
olursa yani yukarý kýsmýný çocuklar, orta kýsmýna doðru olan yeri gençler ve alta doðru geniþ yeri de yaþlýlar 
oluþtursa saðlýksýz bir toplum oluþur. Týpký bugünkü Avrupa'nýn durumu gibi. Çok þükür Türk milleti olarak 
bizim en saðlam yapýmýz ailedir. Son zamanlarda ekranlarda sürekli olarak parçalanmýþ ve kötü aile 
örnekleriyle toplumumuzun en saðlam yapýsýný bombardýmana tutmaktadýrlar. Aileler, kendilerini ve 
çocuklarýný bu tür kötü örnekler seyretmekten korumalýdýrlar. Gözün gördüðüne zamanla gönül de alýþýr.

Toplumda görülen ve ekranlarda seyredilen olaylarýn yanlýþlýðý çocuklara izah edilmelidir. Hanýmýný 
aldatan erkeklerin, kocasýný aldatan kadýnlarýn sanki bir kahraman edasýyla ekranlara getirilmeleri maalesef 
çok, ama çok yanlýþ görüntülerdir. Etrafýnýza bir bakýn bakalým! Mahallemizde, apartmanýmýzda, 
çevremizdeki mahalle veya sokaklarda kaç ailede bu tür yanlýþlýklar yaþanýyor? Ekranlara getirilen örnekler 
devede tüy mesabesindedir. Ama nedense bu tür yanlýþ örnekler sürekli olarak ekranlara taþýnmak suretiyle 
toplumda bu gibi kötülere ve kötü örneklere yer açýlmak isteniyor. “Namus, insanýn beynindedir.” gibi laflarla 
deðer yargýlarý aþýndýrýlarak bizi de Avrupa'nýn aile yaþantýsýna uyarlamak, hatta onlara dönüþtürmek 
istiyorlar. 

Aslýnda þu anda Avrupa'nýn bize en çok imrendiði konu, aile yapýmýzdýr. Aile hayatýmýz, aile 
baðlarýmýz, onlar için imrenilecek deðerler olarak görülüyor. Bunu Almanya'daki Alman dostlarýmdan 
dinledim. Avrupa'da yaþlýlar, yaþlanan veya hastaneye düþen anne babalar aranýp sorulmuyor. 
Yalnýzlýklarýyla baþ baþa býrakýlýyor. Oysa bizim vatandaþlarýmýzdan hastaneye düþen bir kiþinin arkadaþlarý, 
komþularý ve akrabalarý tarafýndan ziyaret ediliþi Almanlarýn gýpta ile izlediði bir durumdur. Bu hasta 
ziyaretinin kaynaðý ise dinî öðretilerimizdir. Çünkü bizim dinimizde hasta ziyareti, Allah rýzasý için yapýlýr. 
Peygamberimizin hadislerinde sýk sýk anlatýlýr. Kul ahirete gittiðinde Cenab-ý Hak soracak: “Kulum, benim 
için ne yaptýn?” Kul cevaben “Allah'ým senin için namaz kýldým, oruç tuttum, hacca gittim, zekât verdim, 
Senin adýný andým.” diye amellerini sayacak. Cenab-ý Hak ise “Bunlarýn hepsi de kulluðunun gereðidir. 
Ancak sen benim için ne yaptýn?” diye sorduðunda kul “Ne yapmam gerekirdi Ya Rab!” dediðinde Cenab-ý 
Hak “Benim için bir hasta ziyaret ettin mi?” buyuracak. Ýþte bugün bizim aile yapýmýzýn temelini dinî 
öðretilerimiz oluþturmaktadýr. Hasta ziyareti, anne – baba hakký, çocuk sevgisi, iffet anlayýþýmýzýn temelini 
dini öðretilerimiz oluþturmaktadýr. Avrupa'da ise bu deðerler maalesef olabildiðince erozyona uðramýþtýr. 

Yakýn dostum olan Dr.Riederer, Mr.Gibs ve tanýdýðým Alman öðretmenlerin hiç birinin çocuðu yok. 
Çocuðu olanlar ise tek tük. Bu arada öðretmenlerden nikâhsýz yaþayanlara da rastladým. “Neden 
çocuðunuz yok?” diye sordum. Verdikleri cevap, “Onun bakýmýný ve külfetini göze alamadýk.” oldu. Ama 
evlerine misafir olduðumda evin içinde kocaman bir köpekle kedinin en güzel þekilde bakýldýðýný gördüm.

Almanya'daki bir ilin Geçlik Merkezi Müdürü olan S. kýrk yaþlarýnda ve çok iyi bir dostluk kurduðum 
kiþilerdendir. S. çifti, bir gün  beni evlerine misafir ettiler. Bir dostluk belirtisi olarak her ikisi de kartvizitlerini 
verdiler. Kartvizitlere baktým, soy isimleri farklýydý. 

Sormadan edemedim. 
— Kartvizitlerinizdeki soy isim farklýlýðý dikkatimi çekti, dedim. 
Onlar:
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— Biz resmi nikâh yapmadýk, arkadaþ olarak yaþýyoruz, dediler. 
Ben de:
— Pekâlâ, çocuklar kimin? Dedim. 
Onlar:
— Bizim, dediler.
Ben meraklý sorularýma devam ettim.
— Pekâlâ, çocuklarý nasýl kayýt yaptýrýyorsunuz, kimin üzerine kayýt oluyor? Dedim. 
Alman çift:
— Almanya'da çocuklarýn kaydý konusunda bir problem olmuyor, dediler. 
Ben dayanamadým:
— Madem birlikte yaþýyorsunuz, böyle yaþamak yerine nikâhlanarak beraber yaþasanýz olmaz mý? 

Dedim. 
Onlarýn cevabý daha ilginç oldu:
— Belki zaman gelir o benden, ben ondan býkabiliriz. Belki baþkalarýna gönül verebiliriz. Ayrýlýp 

birleþmek zor olmasýn, diye cevap verdiler. 
Böyle bir anlayýþýn olduðu toplumda ailenin ne olduðunu ve ne olmadýðýný takdirlerinize sunuyorum.
Bu çarpýk aile hayatý sonucunda maalesef çok çirkin ve çarpýk yaþantýlar ortaya çýkmýþ.
Burada anlatacaðým olayla Avrupa'daki aile yapýsýnýn ne durumda olduðunu gözler önüne sermek 

istiyorum. Bu ve benzeri olaylar bizim gözümüzü açsýn ki hem biz hem çocuklarýmýz bu tür sýkýntýlarý 
yaþamasýn.

Almanya'da görev yaptýðým Bielefeld þehrinde bir veli toplantýsý düzenlenmiþti. Ben de buradaki 
Türk çocuklarýnýn okullardaki durumlarýný izlemek üzere bu toplantýya katýldým. Toplantý, il çapýnda 
yapýlýyordu. Toplantýya Belediye Baþkaný, Milli Eðitim Müdürü, okul müdürleri, öðrenci velileri, öðretmenler 
ve Almanya'da yaþayan yabancýlar: Türk, Ýspanyol, Ýtalyan, Yunan öðrenci velilerinin temsilcileri katýldý. 
Geniþ çaplý bir toplantý yapýldý.

Toplantýda önce Alman Emniyet Müdürlüðünden iki yetkili konuþtu. 
Birinci yetkili, “Gençleri zararlý alýþkanlýklardan nasýl koruyabiliriz?” konusunda bilgiler verdi. 

Anlattýðý þeyler, bizim ülkemizdekilerle aynýydý. Bizim de Türkiye'deki okullarýmýzda anlattýklarýmýzla 
benzerlikler gösteriyordu. Benim zaman zaman öðrencilere anlattýðým konularýn aynýsýný, ayný kelimelerle 
ifade etti. “Demek ki her ülkenin gençlerinin eðilimi, alýþkanlýklarý ve gençlere yaklaþma dili dünyanýn her 
yerinde ayný.” dedim.

Ýkinci yetkilinin konuþma konusu ise “Almanya'da Çocuklara Yapýlan Cinsel Taciz” idi. Yetkili, 
Almanya'daki çocuklara yapýlan cinsel taciz konusunu anlatýrken beynim allak bullak oldu. “Olamaz böyle 
bir þey!” diyerek isyan etmek istedim. Toplantý sonunda Alman Emniyeti, bu konularý içeren bir kitapçýk 
daðýttý. Bu kitapçýk Almanca, Türkçe, Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Yunanca bastýrýlmýþ olup gelen bütün velilere 
daðýtýldý. 

Almanya'daki çocuklara yapýlan cinsel tacizin neler olduðunu Alman Emniyet Müdürlüðünün 
raporundan vermek istiyorum. Bu ifadeler, toplantý sonunda bizlere daðýtýlan kitapçýktan aktarmadýr. Bu 
kitapçýktaki bilgiler, raporlar, deðerlendirmeler ve kitapçýðýn basýmý tamamen Alman Emniyet 
Müdürlüðünün araþtýrmalarý ile oluþturulmuþtur. 

Alman Emniyet Müdürlüðünün raporunu hep beraber okuyalým:
Kitapçýðýn ismi “Nereye Gidiyoruz?” 
Yirmi altýncý sayfa, baþlýk; “Çocuklarýn Seksüel Kötü Muameleye Maruz Kalmalarý” 
“Seksüel tecavüz olaylarýnda hiç bir zaman çocuklarýn suçluluk payý bulunmamaktadýr. 
Suçlular, yakýn sosyal çevrede seksüel anlamda þiddetin suçlularý, genellikle erkekler olmaktadýrlar. 

Bunlar aile dýþýndan deðil, genelde çocuðun tanýdýðý ve güven duyduðu yakýn aile bireylerinden 
oluþmaktadýr. Mesela, bir aile dostu, babanýn bir iþ arkadaþý, ama ayný zamanda öðretmen veya eðitmen… 

Suçlu aileden biri de olabiliyor: baba, üvey baba, annenin erkek arkadaþý, büyükbaba, dede, amca 
ya da büyük aðabey, üvey kardeþ…

Bu suçlular genellikle psikolojik olarak çocuðun sevgisini, baðlýlýðýný ve güvenini kullanarak sadece 
kendi seksüel ihtiyaçlarýný gidermekle kalmýyorlar, ayný zamanda itaat altýna alma ve güçlerini ispat etme 
gibi isteklerini de gidermiþ oluyorlar. 

Olaylarýn pek azýnda “Bir kereye mahsus bir kaçamak!” anlayýþý yatýyor. Ancak görülen o ki seksüel 
tecavüzlere uzun süre devam edilmektedir. 

Suçlu genellikle çok yönlü planlarla çocuða yaklaþma planlarý yapmaktadýr. Sürekli olarak 
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yaptýklarýna bir bahane bulur. 
Bunlar neler olabilir? Suçlu, yaptýðý hareketin farkýndadýr. Çocuklar, bu tecavüzün önemini 

kavrayabilecek veya anlayabilecek durumda olmadýklarýndan ve tahmin edemediklerinden mesuliyetleri 
yoktur. Bundan dolayý çocuklarýn hiçbir zaman seksüel tecavüzlerde suçluluk payý bulunmamaktadýr.”

Görüldüðü gibi Almanya'da çocuklara cinsel taciz, aile dýþýndan deðil, aile içinden 
kaynaklanmaktadýr.  Önceleri gurbetçi kardeþlerimizin bu konuda daha çirkin þeyler anlattýklarýnda þahsen 
bu anlatýlanlarý bir abartý olarak kabul ediyordum. Ama ne zaman bu toplantýya katýldým, Alman Emniyet 
yetkililerinin anlattýklarýný duydum, sunduklarý belgeleri inceledim, iþte o zaman Almanya'daki iþçi 
kardeþlerimizin anlattýklarýna inanmak zorunda kaldým. Ýþçi kardeþlerimizin anlattýklarýný burada yazýya 
dökmem benim için hem edep dýþý bir durum hem de hayâ dýþý bir davranýþ olacaktýr. Üstelik bu tecavüzlerin 
aile dýþýndan deðil de aile içinden olmasý, hepten ürkütücü ve utanç verici bir durumdur. 

Türk toplumunda genelde bu tür davranýþlarý aile dýþýndan kiþiler yaptýðýnda bu kiþileri “sapýk” diye 
isimlendiriyoruz. Ama bu iþi aile içinden; baba, dede, kardeþ, amca, dayý, eniþte gibi kiþiler yaptýðýnda 
bunlara verilecek isim, herhalde bizim lügatlerimizde bulunmamaktadýr.

Þimdi anne – babalara, büyüklerin dýrdýrýný problem yapýp boþanan çiftlere sesleniyorum. 
Ýnsanoðlunun ayrý bir dünyasý ve birbirinden farklý problemleri vardýr. Ýlk eþinden ayrýlýp da ikinci eþiyle çok 
mutlu olduðunu söyleyen kiþilere rastladýnýz mý hiç? Ama “Keþke birinci evliliðimi yok yere yýkmasaydým.” 
diyene çok rastlamýþsýnýzdýr. Ýkinci evlilikler, beraberinde yýðýnla problemi de getirmektedir. Ýkinci evliliklerini 
yapan çiftlerin kurduðu bir ailede yetiþkin üvey kýz ile yetiþkin üvey delikanlýnýn ayný evde yaþadýðýný 
düþünün. Üvey anne, üvey baba þokunu bir tarafa býrakalým, yetiþkin bir kýz çocuðu ile yetiþkin bir oðlan 
evladýnýn ayný evde kaldýðýný düþünün! Ondan sonrasýnýn hesabýný artýk kendiniz yapabilirsiniz.

Ýþte Almanya'da kardeþler arasýnda yaþanan çarpýk iliþkilerin kaynaðý ikinci, üçüncü ve nikâhsýz 
evliliklerle ortaya çýkan bir durum olarak görülüyor. Dede, baba tacizine hiç girmiyorum. Artýk onu da bütün 
deðer yargýlarýný yitirmiþ bir insanýn hayvanca yaþamasý olarak deðerlendiriyorum. Hayvanlar bile sanýrým, 
domuzdan baþka hiçbir hayvan, kan baðý olan yavrusuyla, anne veya babasýyla iliþkiye girmezmiþ.

Saðlýklý bir toplum, saðlýklý bir aile üzerine kurulur
.Unutmayalým ki elimizde beþ tane top vardýr. Bunlar: 

Saðlýðýmýz,
Ýffetimiz,
Ýmanýmýz,
Ailemiz,
Ýþimiz

Ancak bunlardan sadece iþimiz plastik toptur. Onunla iþinize geldiði gibi oynayabilirsiniz. Ama 
diðerleri sýrça topa benzer. Onlar elinizden düþerse çatlar yapýþtýrsanýz da çatlak belli olur. Eski haline 
gelmesi mümkün deðildir.

Ýþte Ýslâmî deðerlerden uzak yaþamanýn getirdiði bir aile dramý ve yaþanmýþ acý bir olay. Olayý 
anlatýnca sanýrým Alman aile yapýsýný daha iyi anlatmýþ olacaðým.

Almanya ile temaslarým bin dokuz yüz seksen altý yýlýnda Manisa Lisesi ile Almanya'nýn Ingolstadt 
þehrindeki Apian Lisesi arasýnda kurduðum kardeþ okul projesiyle baþladý. O yýldan itibaren kesintisiz 
olarak devam etmektedir. Emekli olduktan sonra da tatillerde Türk çocuklarýnýn dinî eðitimleri için gidip 
gelmekteyim.

Ingolstadt'da baþka bir okulda görev yapan arkadaþým anlattý. Anlatacaðým bu olay aynen vakidir. 
Bildiðiniz gibi bizde Alman usulü diye bir tabir vardýr. Gerçekten bu durum Almanlarda aynen uygulanýyor. 
Eþiyle ayný lokantaya gidip hesabý ayrý ödedikleri bildiðimiz gerçekler arasýndadýr. Bizdeki gibi öðretmenler 
odasýnda veya kahvehanelerde birbirlerine çay, kahve söyleme adetleri yoktur. Orada herkes otomatik 
makineye parasýný atar, kahvesini alýr ve içer.

Alman öðretmenlerden biri bir gün, sevinçle öðretmenler odasýna girer. “Bu gün herkese kahve 
söylemek istiyorum.” diye baðýrýr. Öðretmen arkadaþlarý merak içinde “Hayrola Hans, ne oldu? Piyangodan 
ikramiye mi çýktý?” diye sorduklarýnda Hans, “Hayýr, ikramiye çýkmadý; ama babam öldü. Babamdan çok 
büyük miras kaldý.” diye cevap verir.

Ayný öðretmen ertesi sene üzgün bir þekilde öðretmenler odasýna girer. Bir kenara çekilir, aðlamaklý 
bir vaziyette düþünmektedir. Arkadaþlarý Hans'a yine sorarlar: “Hayrola Hans, bu sefer ne oldu, neyin var?” 
dediklerinde Hans, köpeðinin öldüðünü ve onun için çok üzüldüðünü söyler.

Dünyanýn cenneti huzurlu bir aile, cehennemi de huzursuz bir aile olduðunu unutmayalým ve içinde 
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yaþadýðýmýz ailemizin kýymetini bilelim.

Huzurun Resmi

Ünlü bir ressam, hayatýnýn en baþarýlý resmini yapmak istiyordu. Öyle bir resim olmalý ki ölümünden 
sonra da hep anýlsýn. O resim sayesinde ölümsüzlüðe kavuþsun, bu resim yýllar geçse de kendisini 
hatýrlatsýn. 

Fakat yapacaðý resmin konusu ne olacaktý? Bir göl manzarasý veya bir dað baþý mý? Resmin konusu 
hakkýnda karar verip bir türlü resmin baþýna oturamýyordu. 

Bir gün aradýðýný bulmak üzere dalgýn dalgýn giderken yolda saçý baþý aðarmýþ,  güngörmüþ bir 
ihtiyara rastlar:

— Amcacýðým, ben ünlü bir ressamým. Dünyanýn en güzel þeyinin resmini yapmak istiyorum. 
Ýnsanlar bu resme baksýn huzur duysun. Ancak bu konuda neyin resmini yapacaðýmý bilmiyorum. Bana 
nasýl yardým edebilirsin?  Bu konuda senin fikrini almak istiyorum, der.

Yaþlý adam, þöyle bir ressama bakýp: 
— Aradýðýný, inançla ibadet edilen bir mabette dua eden bir piri faninin resmini yap. Der.
Ressam, kafasýnda bir þey canlandýramaz ve yoluna devam eder. 
Bu defa önüne bir nikâh salonu çýkar. Bu salondan beyaz gelinlikler içinde bir gelinle siyah elbiseler 

içinde bir damadýn çýktýðýný görür. Gelinle damadý, kol kola ilerleyip arabaya binmek üzere iken durdurur ve 
geline: 

— Dünyanýn en güzel þeyi nedir? Diye sorar.
Gelin:
— Aþk, der. Devamla:
— Aþk, fakirliði zenginliðe, gözyaþlarýný gülümsemeye dönüþtürür. Azý çok eder. Onsuz güzellik 

olmaz, der. 
Ünlü ressam, duyduðu bu  iki açýklamayý da düþünerek yoluna devam ederken bu defa karþýsýna 

yorgun argýn bir asker çýkar ve ayný soruyu ona sorar. 
Yüzünde yaþadýðý ve gördüðü acýlarýn derin izlerini taþýyan asker fazla düþünmeden:
— Dünyanýn en güzel þeyi barýþtýr. En çirkin þeyi de savaþtýr. Barýþýn ve huzurun bulunduðu yerde 

mutlaka en güzel þeyi de bulursun, . Ve barýþýn resmini yap. Der.
Sorularýna aldýðý cevaplar ressamý rahatlatacaðý yerde, daha da kederlendirir, kafasýný karýþtýrýr. 

“Ýnanç, Aþk, Barýþ, Huzur.” Bunlarý kâðýda nasýl döker, nasýl anlatabilirdi.?
Aradýðýný bulamamanýn verdiði umutsuzluk ve kararsýzlýk içinde evine döner. Evinin kapýsýný çalar, 

“babacýðým” diyerek kapýyý açýp bacaklarýna sarýlan çocuðunun gözünde inancý, “Hoþ geldin” diyerek 
boynuna sarýlan hanýmýnýn gözlerinde aþký, koltuða oturup sýcacýk çayý yudumladýðýnda da huzuru bulur. 
Ünlü ressam dünyanýn en güzel mutluluðunu ve huzurunu uzaklarda ararken kendi evinde bulmanýn 
sevincini ve þaþkýnlýðýný yaþar. Daha önceleri farkýnda bile olamadýðý mutluluðun ve huzurun resmini 
yapmak için tuvalin baþýna geçer. Hiç zaman kaybetmeden resmi yapmaya baþlar ve en kýsa zamanda 
tamamlar. 

Ünlü ressamýn yaptýðý bu resmin adý “Yuvam” olur.
Þair diyor ki: 
“Ol mahiler ki derya içindedir, deryayý bilmezler.” 
Balýklar, deniz içinde iken denizin kýymetini bilmedikleri gibi mutlu yuvasý olan, akþam evine 

geldiðinde “Babacýðým” diye bacaklarýna sarýlan çocuðunun, sevgi ve þefkat dolu eþinin verdiði huzuru ve 
mutluluðu terk edip yanlýþ yollara saparak yuvasýný yýkan insanlarýn ikinci, üçüncü evliliklerinde ise ilk 
evliliklerinde yakaladýklarý mutluluðu yaþadýklarý pek vaki olmamýþtýr. Pek çoðunda “Keþke ilk evliliðimi 
bozmasaydým!” diye piþman olanlarý duymuþuzdur.

Mutluluk ve huzur, ne beþ yýldýzlý otellerde ne de gayri meþru hayatlarda bulunabilir. Huzur ve 
mutluluk, sýcak aile yuvalarýnda yakalanacak ve yaþanacak bir deðerdir. Saðlýklý, baþarýlý, mantýklý, duyarlý, 
dengeli ve sorumluluk sahibi çocuklar da ancak bu yuvalarda yetiþtirilir. 

Yunus:
Ver canýný Hak yoluna, can vermeyince canan bulunmaz, der. 
Aile, sevgi üzerine kurulur. Sadece cinselliði öne çýkaran evlilikler ayakta kalamaz. Kaldý ki 
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cinselliðin de bir miadý vardýr. Ama sevginin miadý yoktur. Sevmek, bütün canlýlarýn ortak sevinci, onlarý 
hayata baðlayan zincirin en güçlü halkasýdýr. 

Ýnsanýn doðumu ile sevgi de baþlar. Bir ana, günah mahsulü çocuðunu bile þefkatle baðrýna basar; 
çünkü sevgidendir. Yiðit derdine raðmen kadýnýný kucaklar; çünkü sevgidendir. Cemiyetin taþladýðý adama 
kadýný baðrýný açar; çünkü sevgidendir. Asker, erkekçe vurulunca düþer, parmaklarýný topraða geçirir; çünkü 
sevgidendir. Zamanýn ak pak kýldýðý saçlara raðmen yaþlýlarýn ruhlarýnýn diri ve birbirlerine dayanak olmasý 
sevgidendir.

Sevmek, aþkýn deðerine saygý duymakla olur. Saygýsýz sevginin yaþamasý mümkün deðildir. 
Hürmet, muhabbetin gýdasýdýr. Eþitlik diye, cinsiyet özgürlüðü diye, çirkinleþen kadýnlarýn kaybettiði 
güzellikler için yüreðimiz ne kadar yansa yeridir. Sevginin olmadýðý, saygýnýn kalmadýðý yerde güven kalýr 
mý? Kadýnýn talihsizi, kaybettiði sevginin güzelliðini ve gücünü kanun maddelerinde aramak zorunda 
kalanýdýr.

Sevginin yaþý yoktur. Aþk, uyanýk gönülleri aydýnlatan muhabbet meltemidir. Gençlik, aþkýn 
goncalandýðý; orta yaþ, sevginin idrakine varýldýðý bereketli zaman dilimleridir. Yaþlýlýkta ebedî yolculuða 
hazýrlanýþý aþk-ý ilahi kolaylaþtýrýr.

Çocuklarýný sevgiden nasipsiz býrakan, sevginin güzelliklerini ana kucaðýnda tattýramayan bir 
toplum ne kadar bedbahttýr. Ýþte Alman aile yapýsý bugün bu bedbahtlýðý yaþamaktadýr.

Almanya'da iken Alman anne ile Türk babanýn evliliðinden olma 17 yaþýnda R. adlý bir delikanlý ile 
tanýþmýþtým. Bu delikanlýyý Türkiye'den davetlim olarak gelen Ýl Özel Ýdare Baþkaný Hayrullah SOLMAZ, 
Hüseyin ÇAMBEL ve Dr. Fahrettin ER'le  de  tanýþtýrdým. 

Bu delikanlýnýn babasý, bir suçtan dolayý hapse girmiþ. Annesi, kocasýný beklemeye niyetli deðildir. 
Delikanlýnýn annesi daha sonra Alman bir polisle birlikte yaþamaya baþlar. On yedi yaþýndaki bu delikanlý, 
babasýnýn ve Almanya'daki Türk akrabalarýnýn da etkisiyle kýsmen de olsa Türk geleneklerine göre 
yetiþtirilmiþtir. 

Annesinin sevgilisi Alman, tam olarak üvey baba da sayýlmaz; çünkü annesinin nikâhý hâlâ 
babasýnýn üzerindedir. Annesinin sevgilisinin evdeki yaþantýsý, Türk örf ve adetlerine hiç de uygun deðildir. 
Evde çýplak olarak dolaþmasý, annesine hayâ dýþý davranýþlarda bulunmasý delikanlýnýn onuruna dokunur 
ve annesinin polis olan sevgilisine müdahale eder. Ama polis, güçlü kuvvetlidir. Delikanlýyý annesinin gözü 
önünde döver. Delikanlý, adeta meydan dayaðý yerken annesinin kýlý bile kýpýrdamaz. Bu olaydan sonra R., 
Darmstadt Avrupa Türk Ýslam Birliði (ATÝB)  Emir Sultan Külliyesinin ( Camisinin)  yöneticileri Sayýn Lütfi 
ÖZTÜRK, Mehmet AKSOY ve can dostum Dönerci Metin EVRENOS ile Baþkan  Ýlhami ERTÜRK Bey'lerin  
himayelerine sýðýnýr. 

Ýþte Alman annenin çocuðuna olan sevgisi, merhameti ve kocasýna olan baðlýlýðý!
Ama bizde böyle mi? Ana memesinden çocuða yalnýz ihtiyacý olan gýda akmaz. Ayný zamanda 

ananýn iman ve ahlâkî güzellikleri de intikal eder. Çocuðuna abdestsiz süt vermeyen ananýn hürmete layýk 
iffetini, Cennet'i onun ayaðýnýn altýna koyarak mükâfatlandýran mukaddes emrin hikmetini ancak bu sýrlarý 
çözerek anlayabiliriz. Dikkat edin bu gün nelerden þikâyet ediyorsak mutlaka temelinde sevgi eksikliði 
vardýr. Sevgi birleþtiricidir, bütünleþtiricidir. Bunlarýn haricinde sadece cinsellik ise maymun tabiatlýlýktýr.

Kim ne derse desin geleneksel Türk aile yapýsýnýn oluþturduðu yuvalar sevginin güzellikleriyle 
doludur. Günümüzü huzurlu, yuvamýzý güçlü kýlacak sýr, dün olduðu gibi bu gün de sevginin sihridir. Batý diye 
özendiðimiz Avrupa ve Amerika bizde olana hayrandýr. Bizim kendini bilmezler de onlarýn kaybettiklerine 
hayrandýr. Dünün kenar mahallerinde yaþayan ve bugün adeta gömlek deðiþtirir gibi koca veya kadýn 
deðiþtiren bu insanlar ne yazýk ki gençlerimize yýldýz diye takdim edilmeye çalýþýlmaktadýr. Ne kadar hazin 
deðil mi?

Kýsssadan Hisse
Öfkesini yenemeyenler için

Ünlü Türk Mutasavvýfý Ahmet Yesevî 
anlatýyor. Cenab-ý Hak, Hz. Âdem'i cennetteki hatasý 
yüzünden yeryüzüne indirir. Hz. Âdem yeryüzüne 
indiðinde saðýna bakar, üç tane beyaz siluet görür. 
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Birinci beyaz siluete sorar:
— Sen Kimsin? 
Birinci beyaz siluet cevap verir:
— Akýlým.
Hz. Âdem tekrar sorar: 
— Nerde bulunursun?
Birinci beyaz siluet
—Baþta
Hz. Âdem, ikinci beyaz siluete sorar:
— Sen kimsin?
Ýkinci beyaz siluet cevap verir:
— Ben hayâyým. (Utanmayým.)
Hz. Âdem ona da sorar:
Nerde bulunursun?
Ýkinci beyaz siluet:
— Yüzde bulunurum. 
Hz. Âdem, üçüncüsüne de ayný soruyu sorar:
— Sen kimsin?
Üçüncü beyaz siluet:
— Ýmaným.
Hz. Âdem: 
— Nerede bulunursun?
Üçüncü beyaz siluet:
— Kalpte bulunurum.
Hz. Âdem, bir de soluna bakar, solunda da üç siyah siluet görür.
Birinci siyah siluete sorar:
— Sen kimsin?
Birinci siyah siluet:
— Öfkeyim
Hz. Âdem, tekrar sorar:
— Nerede bulunursun? 
Birinci siyah siluet:
— Baþta
Hz. Âdem:
— Ama orada akýl var!
Birinci siyah siluet:
— Ben geldim mi, o kaçar. 
Hz. Âdem, ikinci siyah siluete sorar:
— Sen kimsin?
Ýkinci siyah siluet: 
— Hayâsýzlýðým. (Utanmazlýðým.)
Hz. Âdem, ona da sorar:
— Nerede bulunursun? 
Ýkinci siyah siluet:
— Yüzde bulunurum.
Hz. Âdem:
— Orada hayâ (utanma) var.
Ýkinci siyah siluet:
— Ben geldim mi, o kaçar. 
Hz. Âdem, bu sefer de üçüncü siyah siluete sorar:
— Sen kimsin?
Üçüncü siyah siluet:
— Küfürüm.
Hz. Âdem:
— Sen nerede bulunursun?
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Üçüncü siyah siluet:
— Kalpte bulunurum.
Hz. Âdem:
— Ama orada iman var.
Üçüncü siyah siluet:
— Ben geldim mi, o kaçar.
Sadece evlilere deðil, öfkesini yenemeyen tüm insanlara

Düþünmeye Deðer

Ahmet ve Ayþe birbirini çok seven iki kardeþ. Babalarý kýsa bir müddet önce vefat etti. Ýki kardeþ 
balarýnýn vefatýna çok üzüldüler. Annelerini ise çok önceleri kaybetmiþlerdi. Babalarý onlar için hem anne, 
hem de baba idi. Takdir-i Ýlahi kimin elinden ne gelebilirdi ki? Ali Bey de gün geldi Berzah Âlemine 
Kanatlandý. Ali Bey oldukça hassas halet-i ruhiyeye sahip Osmanlý çelebisi bir kiþiydi. Kimseye yük olmak 
istemeyen bir yapýsý vardý… Hatta canýndan çok sevdiði evlatlarýna bile.

Ayþe Ve Ahmet bu durumu bilirlerdi. Ama nedense babalarýna karþý bazen adamsendeci bir tavýr 
takýnýrlardý. Ancak son anlarýnda felç geçiren ve yataða mahkûm olan babalarýný mümkün mertebe 
üzmemeye özen gösterirlerdi.

Evet, böyle bir yaþam sürecinin sonunda Ali Bey vefat etti. Vefatýndan sonra çalýþma odasýnýn 
çekmecesinden çocuklarýna hitaben bir mektup çýktý. Mektubu çocuklarýna yazmýþtý. Ali Bey ve üzerindeki 
tarih itibariyle de eskiye dayanýyordu!

Þöyle yazýyordu mektupta:
Caným oðlum ve sevgili kýzým,
Benim yaþlandýðýmý düþündüðünüz gün lütfen beni anlamaya çalýþýn. Yemek yerken üstümü 

kirletirsem sabýrlý olun. Size bir þeyler öðretmek için sizlerle ilgilendiðim günleri hatýrlayýn! Sizlerle 
konuþurken, ayný þeyleri on kere tekrarlarsam bile sözümü kesmeyin. Beni dinleyin.
Sizler küçüktünüz annenizle birlikte  sizi uyutana kadar  ayný masalý  belki 5-6 kere okumak zorunda  
kaldýðýmý hatýrlayýn.!..  Banyo yapmak istemediðimde, beni utandýrmayýn beni azarlamayýn. Sizi banyoya 
götürmek için icat ettiðim küçük yöntemlerimi ve oyunlarýmý hatýrlayýn. Þayet yeni teknolojiler karþýsýndaki 
cahilliðimi görürseniz bana zaman tanýyýn, yüzünüzde alaycý bir gülümsemeyle beni izlemeyin. Bazý 
zamanlarda unutkan olursam, yahut konuþmalarýmda  ipin ucunu kaçýrýrsam, lütfen  hatýrlamam için 
bana  gerekli zamaný tanýyýn.. Ve lütfen hemen sinirlenmeyin. Çünkü asýl önemli olan sizlerin yanýnda 
olabilmem ve beni dinliyor olmanýzý görmemdir.

Ben size pek çok þeyin nasýl olacaðýný gösterdim. Ýyi yemek yapmayý, temiz giyinmeyi, tevazu 
içinde olmayý, büyüklere saygýlý, küçüklere  þefkatli davranmayý.. kýsacasý  yaþamý acý tatlý  her haliyle 
göðüslemeyi  öðrettim. Ya da öðrettiðimi sanýyorum.

Yavrularým;
Yaþlý ve hasta bacaklarým yürümeme izin vermediðinde bana elinizi uzatýn.. Týpký, benim size ilk 

adýmýnýzý atarken yaptýðým gibi. Ve bir gün  artýk daha fazla  yaþamak istemediðimi, ölmek istediðimi  
söylediðimde sakýn bana kýzmayýn!.. Ancak ölmek de benim elimde deðil ki… Doðduðumuzu nasýl 
bilmiyorsak öleceðimizi de bilemeyiz. Onu ancak ve ancak Âlemlerin Rabbi olan Halik-i Zülcelâl bilir. Ve 
yine O þahittir ki, ben sizlere hiçbir zaman haram lokma yedirmedim. Sizler de evlatlarýnýza ayný 
muameleyi yapýn.

Netice-i Kelam hasta halimde bana yaptýklarýnýz, ya bir gülümseme ile ya da her zaman kalbimin 
derinliklerinde taþýdýðým sevgiyle geri ödeyebilirim.
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Sizleri çok seviyorum. Ve daima seveceðim.
Bunu sakýn unutmayýn!

Hayýrsýz evlatlar için 

Fýkra

Okuma Parçasý 22

Okuma Parçasý 23

Ýhtiyar adam, tapu dairesinden çýkarken sevinçliydi. Oturduðu evin tapusunu çocuðunun 
üzerine  kaydettirmiþti. Ýçinden "Ölümlü dünya" diye geçirdi. "Biz öldükten sonra oðlumun birçok iþlemle 
uðraþmasý gerekmeyecek. Neden eziyet çeksin yavrum!" 

Ömer'in kendisini neredeyse zorla doktora götürüþünü hatýrladý. "Kerata, amma da ýsrar etmiþti. 
Saðlýðýma verdiði önem kadar ziyaretime de gelse ya." 
Eve döndüðünde, karýsý onu karþýladý. Biraz durgun gibiydi. Adam, koltuða oturdu, koynundaki tapu 
kâðýdýný çýkardý, "Bu nedir biliyor musun haným?" diye sordu. Ve cevabýný beklemeden anlattý: "Yarýn ne 
olacaðý bilinmez, vademiz gelir de ölürsek oðlumuz uðraþmasýn diye, evin tapusunu onun üzerine 
yaptým." 

Eþi adeta fýsýldadý: 
- Ömer de bugün gelmiþti... Öðleden önce. 
— Öyle mi, vay hayýrsýz. Demedin mi uzun zamandýr niye görünmüyorsun diye. 
Kadýn, kocasýný dinlemiyor gibiydi. Masadaki kâðýdý gösterdi, "Bunu getirmiþ" dedi. Sesi 

titriyordu. Yaþlý adam, masaya uzandý, kâðýdýn bir mahkeme kararý olduðunu gördü. Ýçinden yavaþ yavaþ 
okudu: " Yaþý ilerlediði ve muhakemesi yerinde olmadýðý doktor raporuyla tesbit edildiði için, taþýnýr 
taþýnmaz varlýklarýnýn, resmi vârisi oðlu Ömer tarafýndan idaresine karar verilmiþtir." Mahkeme kararý, yaþlý 
adamýn elinden yavaþça yere kaydý. Oðlunun neden kendisini ýsrarla doktora götürdüðünü anlamýþtý. 
Yüreðindeki sýzýyý bastýrmaya çalýþarak, "3 senedir uðramadýk; köydeki ev acaba nasýldýr?" diye sordu 
eþine. 

— Caným ne olacak bir günde temizlerim ben, cevabýný verdi kadýn. 
— O evde dizlerin üþürdü senin. 

Ýhtiyar kadýn, daralan göðsüne hafifçe elleriyle bastýrdý. "Yüreðimin üþümesi daha kötü" diye düþündü. 

Kocasýna, "Merak etme üþümem, üþümem" cevabýný verdi.
Adam, tapuyu karýsýna uzattý. "Oðlan geldiðinde aramasýn, görülebilecek bir yere koy" dedi.

Kadýn, telâþla hazýrlanýyordu. Fotoðraflarý duvardan toplarken, oðlununkine bir an baktý; aldý; sonra 
çantaya koymaktan vazgeçti. Masadaki kâðýtlarýn üzerine ters olarak býraktý. En son duvardaki küçük bir 
patiði aldý, öptü; bu, büyük torununa ördüðü, ama küçük gelmeye baþlayýnca hatýra olarak sakladýðý mavi 
patikti. Çantaya fotoðraflarýn yanýna koydu... Mavi patik gözyaþlarýyla ýslanmýþtý. 
  

 Adam çok zenginmiþ.  Beþ tane da çocuklarý varmýþ. Malla, meþakatla uðraþmak da adama aðýr 
gelmeye baþlamýþ. Hanýmýna demiþ ki “ Hanýmcýðým artýk mallarýn arkasýndan koþuþturmak bana aðýr 
gelmeye baþladý.  Ben mallarýmý çocuklarýma daðýtacaðým.  Yiyeceðimiz bir lokma ekmek. Nasýl olsa 
çocuklarýmýz bizi aç susuz býrakmazlar”, der.  Hanýmýnýn da onayýný aldýktan sonra çocuklarýný toplar ve 
düþüncesini onlara aktarýr. Onlar da büyük bir sevinçle babasýnýn bu isteðini canla baþla kabul ederler. 
Mallar eþit olarak beþ çocuk arasýnda daðýtýlýr. Ve hemen ertesi gün beþ çocuktan her öðün beþ çeþit 
yemek gelir.  Bu durum birkaç ay devam eder ve adam hanýmýna  “Gördün ya haným ne hayýrlý evlatlar 
yetiþtirmiþiz!” diye gururla hanýmýna ve çevresine anlatýr. Ancak yemekler birkaç ay sonra azalmaya 
baþlar.   Zamanla beþ çocuktan gelen yemek dörde, üçe, ikiye, bire düþer zamanla da gelmemeye baþlar. 
Ve adam hanýmý yemek gelecek diye kapýyý gözetlemeye baþlarlar ama nafile.  
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Adam kendine göre bir çýkýþ yolu bulur. Büyük bir boynuz bulur ve içini geçersiz bozuk para, demir 
ve teneke parçalarýyla doldurur. Küçük çocuðunu çaðýrýr.  “ Evladým çocuklarým içinde en çok seni 
seviyorum. Diðerlerinin haberi olmasýn bu benim son birikimlerim” diye boynuzun içinin altýn dolu 
olduðunu sallayarak sesi dinletir. Ve boynuzu da yataðýnýn altýnda sakladýðýný söyleyerek ölümünden 
sonra kendisinin almasýný söyler, ama diðer kardeþlerinin haberi olmamasýný da tembih eder. Bunun 
üzerine en küçük çocuðundan ayný gün sofra gelmeye baþlar.  Ayný þeyleri ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beþinci çocuklarýný da çaðýrarak ayný þeyleri de onlara söyler ve sofralar ilk üç ayda olduðu gibi ölesiye 
kadar eksiksiz her öðün beþ sofra gelmeye baþlar. Yiyemedikleri yemekleri baba bu defa “ne kadar hayýrlý 
evlatlarým var” diyerek fakir komþularý ile paylaþmaya baþlar. Nihayet  gün gelir emr-i hak vaki olur. Bu defa 
beþkardeþ hepsi birden birbirinden habersiz yataðýn altýna hücum ederler, altýnlara sahip olmak için. 
Fakat boynuzu bulup boþalttýklarýnda içinden geçersiz bir sürü bozuk para ve teneke parçalarý çýkar.  Ve 
bir de babasýnýn el yazýsý ile yazýlmýþ bir mektup çýkar.  Mektupta “ Benim gibi saðlýðýnda malýný evlatlarýna 
paylaþtýran babalarýn  gözüne bu boynuzun ucu  batsýn”  yazýsýný hayýrlý   evlatlar (!)utanarak  okurlar.

Okuma Parçasý 24

Þeker Daðýtan Öðretmen

Anadolu illerinden birinde ilkokul çocuklarýna “Allah'tan þeker isteyin” diyen ilkokul öðretmeni 
þekerin verilmediðini görünce cebindeki þekerleri daðýttýktan sonra  “ Ben varým verdim, Allah'ta olsaydý 
verirdi.” diyerek þeker mantýðýyla Allah'ýn yokluðunu ispata çaðýran þekerci öðretmenin yaþý yetmiþi 
geçtikten sonra tevbe ettiðini,  Umre'ye gittiðini ve Umre dönüþüyle yaþadýðý þehirde çok büyük bir yanký 
yaptýðýný 20.12.2002 tarihli ulusal basýnda öðretmenin yaþadýðý þehirde büyük bir yanký yaptýðý haberi yer 
almýþtý.  Yine buna benzer bir olay da  Balýkesir'in  Ilýca kasabasýnda  N. adlý bir  öðretmen de görevi 
sýrasýnda ayný þeyleri söylediði,   ancak  emekliliði döneminde yakalandýðý gýrtlak kanserinde sesini 
kaybedince  karþýlaþtýðý öðrencilerinden biri “geçmiþ olsun hocam” der demez, emekli öðretmen 
öðrencisine “ Ah yavrum!   Sesim varken Allah'ý inkâr ettim, sesim kayboldu onu buldum. Keþke þu anda o 
gür sesim olsaydý da herkese “ALLAH VARDIR diye baðýra baðýra haykýrabilseydim.” diye yakýnýr.

 Bu olaylara baðlantýlý olarak benim de buna benzer yaþadýðým bir olayý burada anlatmayý uygun 
görüyorum. 1970 yýlýnda öðretmen olarak görev yaptýðým Çanakkale'nin bir ilçesinde Fen Bilgisi 
öðretmeni olarak beraber çalýþtýðýmýz R. adlý arkadaþýmýz okulda ve çevresinde ateist olarak tanýnýrdý. Ve 
derslerde de ateistlik propagandasý yaptýðý için de sürekli soruþturma geçirirdi. Hatta 1970 yýllarýnda 
Afrika'da ilk kalp nakli Dr. Barnard tarafýndan yapýldýðýnda sabahleyin öðretmen odasýna büyük bir 
sevinçle girerek “ yaþasýn ölüme de çare bulundu” diyerek bir nara atmýþtý. O ses hala kulaklarýmda çýnlar.  
Arkadaþýmýz katý bir ateistti. Hatta o yýl yapýlan nüfus sayýmýnda da kendini ateist olarak yazdýrdýðý için 
ilçede de R.'nin adý unutuldu.“ Tanrý Tanýmaz” olarak anýlmaya baþlanmýþtý.

Zamanla birbirimizden tayin dolayýsýyla ayrýldýk. Uzun yýllar bu arkadaþýmýzýn ateistliðini 
sürdürdüðünü duydum. Ama emekli olduktan sonra tevbe edip piþman olur ve mezun ettiði ve dersine 
girdiði bütün öðrencilerin isim listesini ve adreslerini çalýþtýðý okulundan alarak bulabildiklerine okul 
döneminde söylediði inkârcý sözlere itibar etmemelerini söyler.

Ýnsan parasý, saðlýðý, makamý, þaný, þöhreti ve unvaný varken ne oldum delisi olmamalý. Sahip 
olduðumuz her þey zamanla ters orantýlýdýr. Sahip olduðumuz hiçbir þey kalýcý deðildir. Zamanla her þey 
teker teker alýnmaktadýr. 

Geldi geçti ömrüm benim
Þol yel esip geçmiþ gibi
Hele bana þöyle gelir
Göz yumup açmýþ gibi
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Büyükleri Dinlersek…

Bir varmýþ bir yokmuþ. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde çok iyi bir ailenin Furkan adýnda 
bir çocuklarý varmýþ.  Bir zamanlar Furkan'ýn da Fatih adýnda bir dayýsý varmýþ. Furkan'ýn dayýsý Fatih,  
çocukluðunda Furkan gibi topa çok düþkünmüþ. Arkadaþlarý ders çalýþýrken o hep top oynarmýþ. Top 
oynadýðý için de bedeni yorulur, akþamleyin derslerini yapmadan uykusu gelir, yataða girermiþ. Çok zeki 
bir çocuk olmasýna raðmen   derslerinden çok  topa vakit  ayýrýrmýþ..  Fatih'in babasý ve annesi 
çocuklarýnýn bu durumuna çok üzülürmüþ. Fatih'in babasý öðretmen olmasýna raðmen babasýnýn 
dediklerini hiç dikkate almazmýþ. Nasýl olsa babam lise müdürü. Öðretmenlere söyler sýnýfýmý geçerim 
diye arkadaþlarýna bir de hava atarmýþ.

Bir gün Fatih'in dedesi Fatih'in anne ve babasýnýn çocuklarýnýn ders çalýþmadýðýna üzüldüðünü 
görünce Fatih'i çaðýrmýþ ve demiþ ki: “ Oðlum Fatih kulaklarýný dört aç ve beni iyi dinle “ Duvara dayanma 
yýkýlýr, insana dayanma ölür. Bizler hepimiz faniyiz yarýn ayaklar üzerinde durmak zorundasýnýz bak senin 
baban müdür. Yarýn sen iþçi olursan sen üzülürsün, hayatýn boyunca piþmanlýk duyarsýn. Bir insanýn 
bedeni çalýþýrsa, kafasý çalýþmaz, kafasý çalýþýrsa bedeni çalýþmaz. Nasýl bir iþçiye kitap okumak zor 
gelirse, bir doktora da inþaata harç karmak zor gelir. Hem topun içinde hava vardýr. Topun peþinde 
koþturursan senin de kafan içi boþ kalýr. Hiç kimse senin yüzüne bakmaz. Bu devirde mesleði olmayan 
insan ekmek parasý kazanamayan insan dostunun yüz karasý, düþmanýn maskarasý olur. Beni dinle 
babaný, anneni üzme ve hayatta mutlaka karlý çýkarsýn” diye nasihatte bulundu.  Dedesinin bu nasihatini 
dinleyen Fatih topa deðil, derslerine öncelik verdi ve sýnýfýnýn en çalýþkan öðrencisi oldu. Baþarýyla okullarý 
bitirdikten sonra çok baþarýlý bir Beyin Cerrahý oldu.

Furkan da dayýsý gibi top oynamayý seven bir çocukmuþ. Ve top oynarken de dersleriyle top 
arasýndaki tercihini hep toptan yana kullanýrmýþ. Üstelik top oynarken de çevresindeki güzelliklere dikkat 
etmez onlara zarar verirmiþ. Bunu gören dedesi Fatih'in dedesine söylediklerinin aynýsýný ona söylemiþ. 
Ve demiþ ki. Bak senin baban doktor. Doktor çocuðu olarak sana iþçilik yakýþýr mý? Ben öðretmenim. 
Yýllarca gözledim top peþinde koþturan çocuklarýn hiç biri doðru dürüst meslek sahibi olamadý. Top 
peþinde koþturduklarý için topun içi gibi hep kafalarýnýn içi boþ kaldý. Bir baltaya sahip olamadýlar” deyince 
Furkan 'ýn da kafasý dayýsýn kafasý gibi dank etmiþ. Ve kendi kendine karar vermiþ Bundan sonra tercihimi 
derslerimden yana kullanacaðým ve ben de babam gibi, dayým gibi baþarýlý bir doktor olacaðým diye 
derslerine çalýþmaya baþlayýnca sýnýfýnýn hep birincisi olmaya baþlamýþ.

Haydi çocuklar siz de Fatih ve Furkan gibi baþarýlý bir doktor olmaya karar verdiniz mi? 

Ahmaktan Kaçýyorum

 Hz. Ýsa'nýn korkarak bir þeylerden kaçtýðýný gören bir dostu Hz. Ýsa'ya neden kaçtýðýný sorar.
Hz. Ýsa:

Bir ahmaktan kaçýyorum, diye cevap verir.
Dostu:
Sen ki bir peygambersin, bir dua ile körlerin gözlerini, saðýrlarýn kulaklarýný açtý, ölüyü bile dirilttin; 

buna da bir dua okuyup düzeltemedin mi?
Koca peygamber umutsuzca baþýný sallar ve þu cevabý verir:
Haklýsýn. Cansýza okudum canlandý, köre okudum gördü. Saðýra  okudum duydu.; fakat ahmaka 

defalarca okumama raðmen  hiçbir etkisi olmadý. Onu taþlar kadar hissiz, kumlar kadar verimsiz gördüm. 
Ýþte bu yüzden ondan kaçýyorum.
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Çocuklar ahmak olmak ister misiniz?   Hayýr diye haykýrdýðýnýzý duyuyorum. O halde, 
hayatýn dersi, sadece ders almasýný bilenleredir.

Cenin ve Ateist

Allah'a inanmayan bir ateistin durumu, anne karnýnda dokuz ayýný doldurmuþ bir cenine 
benzer. On gün sonra aramýza katýlacak olan bu yavru ile konuþabilsek ve desek ki: “ Bak Ahmet, 
Mehmet, Ayþe, Fatma, on gün sonra aramýza katýlacaksýnýz. Burada insanlar, hayvanlar, gece, 
gündüz, güneþ, ay , yemyeþil bitkiler, taze meyveler, cývýl cývýl ötüþen kuþlar, masmavi denizler, þýrýl 
þýrýl akan sular var. Üstelik sen on gün sonra karnýndan kýrmýzý kanla deðil, aðzýndan bembeyaz 
sütle besleneceksin” desek, bize inanmaz ve der ki: “benimle alay mý ediyorsunuz?” diyerek bize 
inanmaz. Çünkü O, hayatýn ana karnýndan ibaret olduðunu sanýr.

Týpký bir ateistin durumu da, ayný ana karnýndaki çocuðun durumu gibi.  O, da hayatýn 
sadece dünyadan ibaret olduðunu sanýyor. Cennet, cehennem, Allah inancý hak getire. Nasýl 
çocuk doðduðunda dünyanýn gerçekleri ile karþý karþýya kalýyorsa, ateistler de öldüðünde telafisi 
mümkün olmayan ahiret aleminin gerçekleri ile karþý karþýya kalacak.  Nasýl çocuðun tekrar cenin 
hayatýna dönmesi mümkün deðilse, ateistlerin de tekrar dünyaya dönmesi mümkün deðildir.  
Ateistler önden gönderdiði bir þey olmadýðýný görünce Yasin ve Nebe suresinde belirtildiði gibi 
Allah'a yalvaracaklar ve diyecekler ki:“ Ne olur Rabbimiz, bizi tekrar dünyaya getir de sana karþý 
kullukta kusur etmeyelim.” diyecekler. Cenab-ý Hak ise “ Ben sizi dünyaya insan olarak getirdim. 
Size akýl verdim, sizi nimetlerle donattým. Ama siz bana deðil þeytana inandýnýz, ona itaat ettiniz, 
çekin cezanýzý” buyurunca; bu defa inanmayanlar,  “ Ah ne olaydý ben bir toprak olsaydým da bu 
duruma düþmeseydik” diye piþmanlýk duyacaklar; ama artýk çok geç. Artýk piþmanlýklarý 
kendilerine fayda vermeyecektir. 

1- Küçük bir madeni para suyun üzerinde duramazken nasýl olur da tonlarca aðýrlýðýndaki 
demir gövdeli gemiler su üzerinde yüzebiliyor?
2- Ayný hava sýcaklýðý ortamýnda bulunan cisimler neden farklý sýcaklýkladýr?
Bir metalle, ahþap bir cismin sýcaklýðý neden farklýdýr?
3- Yoðurt yapýlabilmesi için süt ile bir miktar yoðurda ihtiyaç vardýr. Peki, dünyada ilk yoðurt 
nasýl elde edilmiþtir?
4- Küçük bir incir çekirdeðine koskoca gövdesi, bir karýþ yapraðý olan incir aðacý nasýl 
gizlenmiþtir? Veya programlanmýþtýr?
5- Zeytin aðacýnýn bir meyvesinde bir zeytin aðacý olduðu halde, Ýncir aðacýnýn bir meyvesinde 
binlerce incir aðacý nasýl programlanmýþtýr?
6-Isý kaynaðýna yaklaþýldýkça sýcaklýk artar. Hâlbuki güneþe yaklaþýldýkça, yüksek bir daða 
týrmandýkça hava soður. Neden?
7-Bir ateþ çeþidi olan elektrikten ýsý elde edebiliyoruz. Pekâlâ, nasýl oluyor da ateþten 
soðutucu olarak istifade edebiliyoruz?
8-Yaðmur damlalarý neden birbirine deðmeden düþer?
9- Yere düþen her bir kar tanesinin ayrý ayrý geometrik þekilde olduðunu nasýl kafamýza 
sýðdýrabiliriz?
10-Sincaplar yiyeceklerini neden toprak altýnda saklarlar?
11-Denizin rengi neden mavidir?
12-Fizik kurallarýna göre yüksekten býrakýlan cisim yere düþerken yer çekimi dolayýsýyla 
hýzlanýr. Peki, yaðmur taneleri yere düþerken kurþun gibi kafamýzý delip geçmiyor.  Ve hiç bir 
canlýya zarar vermeyerek makul bir yavaþlýkta iniyor?
13-Fotoðraf makinelerinin ve kameralarýn objektifi yuvarlak olduðu halde fotoðraflar nasýl kare 
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“HÝÇ MERAK ETTÝNÝZ MÝ?
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veya dört köþedir?
14 Karpuzun dýþý güneþte, içi deðil. Neden dýþý yeþil, içi kýrmýzý?
15- Felsefeciler tarih boyunca insanlara akýl vermeye çalýþtýklarý halde neden arkalarýnda 
Peygamberlerde olduðu gibi arkalarýndan milyarlarca kalabalýklar gitmedi?
16-Ýnsanlar ölünce sevenleri tarafýndan yas tutulur, üzülürler. Hiç deðilse sessizce beklerler. Bazý 
cenazelerde ise alkýþ tufaný kopuyor. Acaba bu kiþinin sevenleri “Defolup gitti oh be kurtulduk nihayet” 
diye mi bunu yapýyorlar?
17- Ýslamdan önce müþriklerin de ibadetlerini Kâbe etrafýnda el çýrparak, ýslýk çalarak yaptýklarýný biliyor 
muydunuz? Her iki davranýþ arasýnda bir benzerlik görüyor musunuz?
18-Ýnsanlar tarafýndan kurulan en büyük, en donanýmlý araþtýrma laboratuvarlarýna meyve ve sebze (erik, 
armut, þeftali, domates, biber, patlýcan, kabak vs)  tohumlarýný karýþýk olarak atsak, bir zaman sonra 
dayanýlmasý mümkün olmayan bir koku ile karþýlaþýrken, ayný tohumlarý karýþýk olarak topraða attýðýmýzda 
neden kokularý, renkleri ve tatlarý birbirine karýþmadan gözümüzü, burnumuzu ve damak tadýmýzý okþayan 
meyve ve sebzeler olarak önümüze geliyor?  

Ben düþündüm kendime göre birer cevap bulmaya çalýþtým. Siz de kendinize göre birer cevap 
bulun bakalým.
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DÝNÝMÝZLE ÝLGÝLÝ 
PRATÝK KISA SORULAR VE 

CEVAPLARI 

Euzübillahimineþþeytânirracim 

(Kovulan þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnýrým)

Bismillahirrahmanirrahim 

(Esirgeyen baðýþlayan Allah'ýn adýyla baþlarým)

1 - Kimin Kulusun? 

Allah'ýn kuluyum 

2 - Peygamberin Kim?

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)

3 - Peygamberimizin güzel isimleri kaç tanedir?

Dört tanedir: Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa.

4 - Kimin ümmetindensin?

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ümmetindenim.

5 - Ne zamandan beri Müslümansýn?

Kâlü Belâ'dan beri.

6 - Kâlü Bela ne demektir?

Allah (C.C.) kâinatý ve kâinatta bulunan hiçbir varlýðý yaratmazdan önce, dünyaya gelecek bütün 

insanlarýn ve diðer varlýklarýn ruhlarýný yaratarak huzurunda toplamýþ ve kendilerine: “Elestü bi Rabbiküm” 

yani “Ben sizin Rabbiniz deðil miyim?” diye sorduðu zamana, “Kâlü Belâ” (Evet, sen bizim Rabbimizsin!) 

veya “Ahd-i Misak” denilir.

7 - Peygamberimizin babasýnýn ismi nedir?

Abdullah

8 - Peygamberimizin annesinin ismi nedir?

Âmine Hatun

9 - Peygamberimizin dedesinin ismi nedir?

Abdulmuttalib

10 - Peygamberimizin sütannesinin ismi nedir?

Halime Hatun

Müslüman Çocuðunun Bilmesi Gereken Konular 
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11 - Peygamberimizin ebesinin ismi nedir?

Þifa Hatun

12 - Peygamberimizin yanýnda büyüdüðü ve ayný zamanda Hz. Ali'nin de babasý olan 

amcasýnýn ismi nedir?

Ebu Talip.

13 - Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) nerede doðdu?

Mekke-i Mükerreme'de doðdu.

14 - Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) nerede vefat etti?

Medine-i Münevvere'de.

15 - Peygamberimiz kaç yýlýnda doðdu?

Miladi 571 yýlýnda Mekke'de doðdu.

16 - Peygamberimiz kaç yýlýnda vefat etti?

Miladi 632 yýlýnda Medine'de vefat etti.

17 - Peygamberimizin yatmýþ olduðu kabrinin ismi nedir?

Ravza-i Mutahhara.

18 - Peygamberimiz kaç yýlýnda ve kaç yaþýnda peygamber oldu?

Mekke'de 610 yýlýnda 40 yaþýnda iken Peygamber oldu.

19 - Peygamberimiz kaç yýlýnda nereden nereye hicret etti?

622 yýlýnda Mekke'den Medine'ye hicret etti.

20 - Hicretin yapýlmasý neden gerekiyordu?

Mekkeli müþrikler, Ýslâm'ýn yayýlmasýný istemedikleri için Müslümanlara iþkence yapýyorlar ve 

onlarý þehit ediyorlardý.

21 - Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yanýndaki hicret arkadaþý kimdi?

Hz. Ebu Bekir (R.A.)

22 - Ýslâmiyet'i ilk kabul eden Müslümanlar kimlerdi?

Kadýnlardan Hz. Hatice, büyüklerden Hz. Ebu Bekir, çocuklardan Hz. Ali,  kölelerden efendimizin 

azatlýsý Hz. Zeyd bin Harise.

23 - Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kaç yaþýnda, kiminle evlendi?

Peygamberimiz 25 yaþýnda, Hz. Hatice ile evlendi.

24 - Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Hz. Hatice ile evlendiðinde kaç yaþýnda idi?

Hz. Hatice 40 yaþýnda, Peygamberimiz 25 yaþýnda idi.

25 - Peygamberimizin Hz. Hatice ile olan evliliklerinden kaç çocuklarý oldu ve isimleri 

nelerdir?

Ýkisi erkek ve dördü kýz olmak üzeren altý çocuklarý oldu. Ýsimleri Kasým, Abdullah, Zeynep,  
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Rukiye,  Ümmü Gülsüm ve Fatýma'dýr.  (R.A.)

26 - Peygamberimizin bunlardan baþka çocuklarý oldu mu?

Meryem ismindeki hanýmýndan Ýbrahim isimli bir oðlu daha oldu.

27 - Peygamberimizin ismi anýlýnca ne demeliyiz?

Allahümme Salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammed diyerek Salâvat-ý Þerife getirmeliyiz.

28 - Ýlk insan kimdir ve neden yaratýlmýþtýr?

Hz. Âdem'dir. Topraktan yaratýlmýþtýr. Peygamberimiz de “Ey insanlar, hepiniz Âdem'densiniz. 

Âdem ise topraktandýr.” buyuruyor. Bizim de mayamýz Hz. Âdem gibi topraktýr. Topraktan geldik, toprakla 

karnýmýz doyuyor, sonunda yine topraða gidiyoruz.

29 - Ýlk Peygamber kimdir?

Ýlk Peygamber, Hz. Âdem (A.S.)

30 - Son Peygamber kimdir?

Son Peygamber, Hz. Muhammed'dir. (S.A.V.)

31- Sahabe kime denir?

Sahabe, Peygamberimizi görüp de Müslüman olan kiþilere denir.

32 - Ýslâm tarihinde “muhacir” ve “ensâr” kime denir?

    Mekke'den Medine'ye hicret edenlere “muhacir”, Mekke'den gelen Müslümanlara yardým eden 

Medinelilere de “ensâr” denir.

33 - Peygamberimizden sonra gelen dört büyük halifenin isimleri nelerdir?

 Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (R.A.)

34 - Melekler nasýl varlýklardýr? Dört büyük meleðin ismi ve görevleri nelerdir?

 Melekler, ruhânî ve nurânî varlýklardýr. Yemezler, içmezler, erkeklik ve diþilik söz konusu deðildir.  

Allah'ýn verdiði görevleri eksiksiz yerine getirirler. Sayýlarý belli deðildir.  Ancak dört büyük meleðin 

görevleri ve isimleri þöyledir: Sýrasýna göre “C A M Ý” kelimesi ile de ifade edebiliriz.

   C: Cebrail, Allah'tan aldýðý emirleri (vahiyleri) peygamberlere iletmek,

   A: Azrail, canlýlarda bulunan ruh emanetini kabzetmek,

   M: Mikail, Sünnetullah dediðimiz doða olaylarýný düzenlemek,

   Ý: Ýsrafil, Kýyamet günü için “sûr”a üflemek

35 - Dört büyük kitap hangileridir? Hangi peygamberlere verilmiþtir?

     Tevrat, Hz. Musa'ya; Zebur, Hz. Davut'a; Ýncil, Hz. Ýsa'ya; Kur'an-ý Kerîm,  Hz. Muhammed 

Mustafa'ya (S.A.V.) gönderilmiþtir.

36 - Cenab-ý Hakk, dört büyük kitaptan önce 100 suhufun ne kadarýný hangi peygamberlere 

gönderdi?

10 sahife, Hz. Âdem'e; 50 sahife, Hz. Þit'e;  30 sahife, Hz. Ýdris'e; 10 sahife, Hz. Ýbrahim'e (A. S.) 

gönderdi.
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37 - Ýslam'da ilk kadýn ve erkek þehitler kimlerdir?

    Hz. Sümeyye ve Hz. Yasir

38 - Ýslâm'ýn þartý kaçtýr ve nelerdir?

Ýslâm'ýn þartý beþtir. 1- Þahadet getirmek, “Eþhedü en lâ Ýlâhe illâllah ve eþhedü enna 

Muhammeden abdühü ve Resûluhu.” demek, 2- Namaz kýlmak, 3-  Oruç tutmak, 4- Zekât vermek, 5- 

Hacca gitmek.

39 - Ýmanýn þartý kaçtýr ve nelerdir?

     Ýmanýn þartý altýdýr. 1- Allah'ýn varlýðýna ve birliði inanmak,  2-Peygamberlerine inanmak, 3- 

Kitaplarýna inanmak, 4- Meleklerine inanmak 5- Ahiret gününe yani öldükten sonra dirilmeye inanmak, 6- 

Kaza ve kadere yani hayýr ve þerrin Allah'tan geldiðine inanmak,

40 - Gusülün farzý kaçtýr ve nelerdir?

Gusülün farzý üçtür. 1- Üç kere aðza su alýp gargara yapmak, 2- Üç kere burna derince su çekip 

mazmaza yapmak, 3- Bütün vücudu iðne ucu kadar kuru yer kalmayacak þekilde yýkamak,

41 - Teyemmüm nedir ve teyemmüm abdesti nasýl alýnýr?

    Teyemmüm, su bulunmadýðý veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmayan 

anlarda temiz toprak ile manevî kirliliði gidermek için alýnan abdest þeklidir.  Farzý ikidir. 1- Niyet etmek, 2-  

Elleri açýp iki kere topraða vurduktan sonra yüzü ve elleri dirseklere kadar sývazlamaktýr.

42- Abdestin farzý kaçtýr ve nelerdir?

     Abdestin farzý dörttür. 1- Elleri dirseklere kadar yýkamak, 2- Yüzü yýkamak, 3- baþýn dörtte birini 

mesh etmek, 4- Ayaklarý topuklara kadar yýkamak,

43 - Namazýn farzý kaça ayrýlýr? Kaçý içinden ve kaçý dýþýndandýr?

     Namazýn farzlarý ikiye ayrýlýr. a- Namazýn dýþýndan olan þartlarý, b- Namazýn içinden olan þartlarý.

Namazýn Dýþýndan Olan Þartlarý

a) Hadesten taharet: (Gusül veya namaz abdesti almak)

b) Necasetten taharet ( Namaz kýlacaðýmýz yerin, elbiselerimizin ve bedenimizin temiz olmasý)

c) Setr-i Avret (Mahrem yerini ve örtünmemiz gereken yerleri örtmek)

d) Ýstikbal-i Kýble (Kýbleye yönelmek) 

e) Vakit (Kýlacaðýmýz namazýn vaktinin girmesi)

f) Niyet (Kýlacaðýmýz namaza niyet etmek)

Namazýn Ýçindeki Þartlarý

a) Ýftidah tekbiri (Namaza baþlama tekbiri)

b) Kýyam  (Namazda ayakta durmak)

c) Kýraat (Namazda sure veya ayet okumak)

d) Rükû (Rükûya eðilmek)

e) Sücûd (Namazda secde etmek)

f) Kaide-i ahire (Ettahýyyatü okuyacak kadar oturmak)

44 - Peygamberimizin soyu hangi Peygambere dayanýr?

      Peygamberimizin soyu Hz. Ýbrahim ve O'nun oðlu Hz. Ýsmail'e dayanýr.
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45 - Hangi dindensin?

      Ýslâm dinindenim.

46 - Amelde mezhep kaç tanedir?

Dört tanedir. Hanefi, Hambeli, Þafi, Maliki,

47- Kýblemiz neresidir ve namazda nereye doðru yöneliriz?

       Kýblemiz Mekke'de bulunan Kâbe'dir, namazda bütün Müslümanlar Kâbe'ye doðru yönelir.

48 - Kitabýmýzýn adý nedir?

Kitabýmýz Kur'an-ý Kerîm'dir.

49- Kitabýmýz Kur'an-ý Kerîm kaç senede nazil olmuþtur?

Kitabýmýz Kur'an-ý Kerîm, 23 senede ayet ayet ve sure sure olarak nazil olmuþtur.

50 - Peygamberimizin torunlarý ve adlarý nelerdir?

Peygamberimizin iki torunu vardýr. Bunlar, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir.

51 - Peygamberimizin torunlarý kimin çocuklarýdýr?

 Kýzý Fatýma ile Damadý Hz. Ali'nin çocuklarýdýr.

52 - Ýslâm'da ilk toplantý nerede yapýldý?

 Darü'l  Erkam'da yapýldý.

53 - O yýllarda Ýslâm düþmaný müþrikler nerede toplanýrdý?

 Darü'n - Nedve'de toplanýrlardý.

54 - Peygamberimiz Miraç'tan hediye olarak ne getirdi?

Beþ vakit namazý getirdi.

55 - Hadis-i Þerif nedir?

  Sevgili Peygamberimizin peygamberlik hayatý boyunca sözleri, davranýþ ve fiilleridir.

56 - Hýristiyanlarýn Peygamberi kimdir?

Hz. Ýsa (as)

57 - Hýristiyanlarýn kitabýnýn adý nedir?

Ýncil

58 - Yahudilerin Peygamberinin adý nedir?

 Hz. Musa (as)

59 - Yahudilerin kitabýnýn adý nedir?

Tevrat.

60 - Hýristiyan ve Yahudi dinin geçerliliði var mýdýr?

Yoktur. Çünkü son geçerli din Ýslâm dinidir. 
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61 - Allah tarafýndan peygamberlere gönderilen kitaplara ne denir?

Mukaddes (Semâvî) kitaplar denir.

62 - Tevhit kelimesini söyleyiniz.

Lâ Ýlâhe illallah, Muhammedün Resûlullah. (Allah'tan baþka ilah yoktur. Hazret-i Muhammed 

(S.A.V.) Allah'ýn kulu ve Resûlüdür.)

63 - Kur'an-ý Kerîm'de kaç sure vardýr?

114 Sure vardýr.

64 - Kur'an-ý Kerîm'in ilk ve son suresinin adý nedir?

Kur'an-ý Kerîm'in ilk suresinin adý Fatiha, son suresinin adý Nas suresidir.

65 - Kur'an-ý Kerîm'in tamamýný ezbere bilene ne denir?

Hafýz denir.

66 - Kur'an-ý Kerîm'de kaç ayet vardýr?

6666 Ayet vardýr.

67 - Kur'an-ý Kerîm'de ilk nazil olan ayetler hangileridir?

Alak Suresinin ilk beþ ayetidir.

68 - Kur'an-ý Kerîm'de baþýnda Besmele olmayan sure hangisidir?

Tövbe Suresidir.

69 - Din Nedir?

Din, insanlarý her iki dünyada mutlu ve huzurlu kýlmak ve iyiliðe sevk etmek için Allah'ýn  

Peygamberleri vasýtasýyla bildirdiði kanundur.

70 - Yer yüzünde dinler kaç kýsma ayrýlýr?

Üç guruba ayrýlýr. 1- Hak dinler, 2- Muharref (Aslý bozulmuþ) dinler, 3- Batýl dinler.

71 - Ýman neye denir?

Ýman,  Tevhid Kelimesini “Lâ Ýlâhe illallah, Muhammedün Resûlullah.” lafzýný dil ile söyleyip kalp ile 

tasdik etmeye denir.

72 - Þahadet Kelimesi neye denir?

“Eþhedü en lâ Ýlâhe illâllah ve eþhedü enna Muhammeden abdühü ve Resûluhu.”

73 - Peygamber kime denir?

Allah ile kullarý arasýnda elçilik yapan kimselere denir.

74 - Dinde mükellef kime denir?

Ergenlik çaðýna girmiþ akýl sahibi olan kimselere denir.

75 - Dinimizin kabul ettiði ergenlik çaðý hangi yaþlarda baþlar?

Kýzlarda 9 - 12 yaþlarý arasýnda, erkeklerde 12 - 15 yaþlarý arasýnda baþlar.
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76 - Farz nedir?

Yüce Allah'ýmýzýn kesin olarak yapmamýzý emrettiði iþ ve davranýþlardýr.

77 - Vacip nedir?

Farz kadar kesin olmamakla birlikte farz gibi yapýlmasý gerekli vazifelere vacip denir. (Vitir namazý 

kýlmak, Bayram Namazý kýlmak,Kurban kesmek, gibi)

78 - Yüce Allah'ýmýzýn sýfatlarý kaça ayrýlýr?

Ýkiye ayrýlýr. 1- Zâtî Sýfatlarý, 2- Sübûtî sýfatlarý.

79 - Allah'ýn Zâtî sýfatlarý nelerdir?

1- Vücûd, 2- Kýdem, 3- Bekâ, 4- Vahdaniyet, 5- Muhalifetü'n Lil Havadis 5- Kýyam-ý bî  Nefsihi

80 - Allah'ýn Sübûtî sýfatlarý nelerdir?

1- Hayat, 2- Ýlim, 3- Semi,  4- Basar, 5- Ýrade, 6- Kudret, 7- Kelam, 8- Tekvin

82 - Ezan Nedir?

Minarelerden günde beþ defa okunan ve Müslümanlara namaz vakitlerini bildiren mübarek 

cümlelerdir.

83 - Kandil gecesi neye nedir?

Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerîm'in nazil oluþunda, yüce Peygamberimizin örnek hayatlarýnda çok 

önemli hadiselere ve yýl dönümlerine rastlayan kutsal gecelere denir.

84 - Kaç tane Kandil gecesi vardýr?

Beþ tane Kandil gecesi vardýr. 1- Mevlid Kandili, 2- Regaip Kandili, 3-  Beraat Kandili, 4- Miraç 

kandili, 5- Kadir Gecesi.

85 - Kadir Gecesinde ne olmuþtur?

Yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerîm'in (Levh-i Mahfuzdan) dünya semasýna indirildiði gecedir.

86 - Mevlid Kandili nedir? 

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav)doðduðu geceye Mevlid Kandili denir.

87 - Miraç Kandili nedir? 

Sevgili Peygamberimizin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göklere 

yükseltilerek Rabbimiz ile görüþtüðü geceye denir.

88 - Beraat Kandili neye denir?

Günahlardan baðýþlanma ve kurtuluþ gecesidir.

89 - Regaip Kandili nedir?

Rahmet ve bereketin bolca ihsan edildiði gecedir.
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KÝTABIN ÖZETÝ ve HAYATIN ÝKÝ TEMEL GERÇEÐÝ

Doðum ve ölüm hayatýn iki kaçýnýlmaz gerçeðidir. Yaþayan her insan öleceðine inanýr 

ama ölümün gerçekten kendisine geleceðine pek inanmak istemez. Komþusuna, arkadaþýna, 

yakýn dostlarýna layýk görür ama nedense kendine pek yakýn görmez. Bu nedenle de ölümü pek 

gündemine almaz, onu düþünmek istemez, onu unutarak yaþamayý mutluluk sanýr. Ama 

unutmak mümkün deðildir. Televizyonlarýn düðmesine bastýðýmýzda kazalar, savaþlar, afetler, 

cinayetlerle küçük- büyük, genç-yaþlý bir çok kiþinin ölümü,  bize bu hayatýn gerçeðini hatýrlatýr.

Dolayýsýyla öldükten sonra dirilme, hatýrlamak istemesek de hepimizin ve herkesin aklýný 

meþgul  eden bir konudur. Bu nedenle insanlar doðum ile ölüm arasýný daima tedirgin 

geçirmektedirler.  Dolayýsýyla Mü'minler son anda imansýz gitme korkusunu taþýmakta, 

inanmayanlar da hayata tam manasýyla bir anlam verememenin þaþkýnlýðý içinde ömrünü 

tüketmektedirler ve tüketmeye de devam etmektedirler. Akýllarý ile bilim ve týbbýn ölüme egemen 

olacaðýna  inanmak isterken, fýtratlarý onlara, hiçbir gücün, ecelle buluþma günlerini 

deðiþtiremeyeceðini fýsýldamaktadýr. Þu bir kesin gerçektir ki yaþam ve ölüm birbirinden ayrýlmaz 

bir bütündür. Dünyada doðum olmadan geçirilen bir gün olmadýðý gibi, ölümsüz geçen bir gün 

de yoktur.  Hepimiz ve her fert mutlaka klinik olarak ölü sayýldýðýmýz bir ana kavuþacaðýz. 

Dolayýsýyla yaþamda ölüm oraný yüzde yüzdür. Ölüm ve ona eþlik eden dehþetten  

herkes haberdardýr. Bu dehþetten ancak iman ile sükunete ereriz. Onun içinde Kur'an' da þöyle 

buyrulmaktadýr. “Kalpler ancak Allah'ý anmakla huzur bulur”
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